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Franchienemer
worden?
Zoek hier de
formule

ZOK

chrijf u nu in!

Zet de eerte tap naar
het ondernemerchap
of een nieuwe
franchiemanagement
aan!

Home venementenFormulegid Leveranciergid Marktplaat Magazine Over franchiing

Waar dient u al tartende franchienemer op te
letten, wat zijn uw verplichtingen en wat zijn uw
rechten ij het luiten van de franchieovereenkomt?
Hierij een juridiche echouwing op hoofdlijnen
van de verplichtingen en de rechten.

Verplichtingen van de
eoogd franchienemer
Voorafgaand aan het luiten van de
franchieovereenkomt dient aan de franchiegever
tijdig informatie vertrekt te worden over de
financiële poitie van de franchienemer. De
franchiegever moet de mogelijkheid worden
geoden om te kunnen toeten of de noodzakelijke
inveteringen (ij aanvang en gedurende de looptijd
van de franchieovereenkomt) wel te financieren zijn
door de eoogd franchienemer.

De eoogd franchienemer dient verder een
onderzoek in te tellen naar de informatie die van de
franchiegever ontvangen wordt. Weet u zeker dat u
alle regel in de franchieovereenkomt egrijpt?
elangrijke vragen kunnen zijn ijvooreeld of de
franchienemer na afloop van de overeenkomt kan
overtappen naar een concurrent of onder eigen
naam verder kan. De Wet Franchie epaalt dat de
eoogd franchienemer verplicht i om een
onderzoek uit te voeren of uit te laten voeren. 

Het i raadzaam voor de eoogd franchienemer om
goed vat te leggen welk onderzoek uitgevoerd i om
aan te tonen dat aan de (wettelijke) verplichtingen
voldaan i. Zorg er dan ook voor dat vatgelegd
wordt wanneer welke informatie gedeeld wordt met
de franchiegever en zorg voor het inchakelen van de
nodige expertie ij het doorgronden van de
voorgelegde franchieovereenkomt.
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Rechten van de eoogd
franchienemer
De eoogde franchienemer heeft recht op alle
informatie van de franchiegever die van elang kan
zijn ij het luiten van de franchieovereenkomt. Het
gaat dan ijvooreeld ook om de financiële gegeven
over de eoogde locatie of om financiële gegeven van
vergelijkare locatie. Het gaat erom dat, al de
franchiegever informatie heeft die de eoogd
franchienemer zou kunnen helpen ij het maken van
de uinecae, de eoogd franchienemer recht
heeft op die gegeven. 

Nadat de franchiegever alle relevante informatie
verchaft heeft, heeft de eoogd franchienemer recht
op minimaal vier weken edenktijd. De
franchienemer moet innen deze termijn de
gelegenheid kunnen heen om aan zijn
onderzoekverplichtingen te voldoen, zoal hiervoor
echreven. De franchieovereenkomt mag tijden de
edenktijd niet ten nadele van de franchienemer
gewijzigd worden. De franchienemer kan de tijd du
geruiken om alle onduidelijkheden weg te nemen,
maar ook om te onderhandelen met de
franchiegever. Afwijkingen van de
franchieovereenkomt ten voordele van de eoogd
franchienemer kunnen immer wel gedurende de
edenktijd.

Het i raadzaam voor de eoogd franchienemer om
alle vragen aan de franchiegever vat te leggen. Ook
het vatleggen van de antwoorden i van elang. en
kritiche optelling i gewent, du chroom niet om
door te vragen. 
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Jouw eigen New
York Pizza In
Wetland

Wil jij ondernemen in
Wetland? Dit i je kan
om mee te delen in het
ucce van New York
Pizza!

Groep
franchienemer
Papa John’ tapt
naar de rechter

en groep van 7
franchienemer en 12
oud-franchienemer van
Papa John’ tapt naar de
rechter omdat ze vinden
dat...

Franchie+
weinar: Wet
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aangenomen! n
hoe nu verder...?
Op donderdag 8
oktoer, van 15.00 uur
tot 16.30 uur vindt het
Franchie+ weinar
plaat.
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Onmiddellijke
informatieverplichtingen
franchiegever ij
werking Wet
Franchie

Zodra het aangenomen
wetvoortel in werking
treedt heeft het
onmiddellijk effect op
franchieovereenkomten
die nu...
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Niet gerealieerde
prognoe op
voorhand
mileidend?

De revolutie in
franchieverhoudingen
al gevolg van de Wet
Acquiitiefraude verdient
de nodige (nadere)
aandacht....
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30 eptemer

/ Hart van Holland in Nijkerk

ezoek grati de
franchieeur
Onderneem ‘t!
Op donderdag 30
eptemer en vrijdag 1
oktoer 2021 vindt de
franchieeur
Onderneem ‘t! plaat.
De franchieeur i al
17 jaar dé plek om in
één dag alle te leren
over het zelftandig
ondernemerchap al
franchienemer.
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Whitepaper: How To Grow Your
Franchie rand

Voor franchieformule kan marketing een
enorme uitdaging zijn. Hoe activeer je
franchienemer om lokaal met je merk aan de lag
te gaan? 
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Wat al… je altijd een peroonlijke
advieur op het geied van werkgeven
‘op peed-dial’ het?

Klinkt dit goed en en je enieuwd of dit voor
jouw onderneming zou werken? Doe dan de tet
‘Peroneelzaken uiteteden iet voor jou?’ en
ontdek het eenvoudig en nel!
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Franchie+, de marktplaat voor franchiing

Franchie+ i er voor iedereen die iet wil weten over franchiing, in contact wil komen
met franchiegever en/of franchienemer of geïntereeerd i in het laatte nieuw.
Lee onze algemene voorwaarden en onze privac polic.
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