
datumnadert, ga jewat venijniger
communiceren.’
De relatie tussen Bruna—bijna

driehonderdwinkels—eneendeel
vanzijnfranchisers isal jarenslecht.
De winkeliers vinden dat ze een te
hoge vergoedingmoeten betalen om
de formule temogen voeren.Nuwilde
Brunazedaarintegemoetkomen.Vorig
jaaroktoberkondigdehetbedrijfaande
franchisevergoedingmet25%teverlagen.
Maar tegenoverdie lagerepremiestaat

een reeks aanvullende voorwaarden. Die
gaan ondermeer over het assortiment en
deleverancierswaarfranchisershunartike-
lenmoetenbetrekken.Nietallewinkeliers
zeggen daarmee uit de voeten te kunnen.
Zijwillenmeermaatwerkkunnen leveren,
afgestemdophunspecifiekeklantenkring.
Een ander punt dat voor wrevel zorgt, is

webwinkel Bruna.nl. De ondernemers de-
len nietmee in de omzet daarvan. ‘Dat zet
kwaadbloed’, zegt advocaat AlexDolphijn
van Ludwig & VanDam.Hij staat al jaren
franchisers bij in hun conflictenmet Bru-
na.VolgensDolphijnheefteengrootaantal
vandeondernemersgetekendvoordenieu-
we voorwaarden, omdat zij niet zonder de
kortingopdefranchisevergoedingkunnen.
Het franchisebestuurwasinjulinogniet

akkoordmetdenieuwevoorwaarden. Inde
brief schreef Bruna: ‘Het is jammerdat dit
aldie tijdalzoveeldiscussiegeeftenhetnu
zonderovereenstemmingmethet franchi-
sebestuur op dezemanier gaat’. Maar vol-
gens Zeegers heeft het bestuur op de val-
reep toch ingestemd. ‘Het enige waar nog
aan gewerkt werd, waren leesbaarheid en
begrijpelijkheid vande tekst.’
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BOEKWINKELKETEN

Slependconflict vanBrunamet
franchisenemers escaleert

JeroenBos
Amsterdam

Het langlopende conflict van Bruna met
zijn franchisenemers is verder opgelopen.
De boekwinkelketen weigert nog langer
te onderhandelen over aanpassing van de
franchiseformule.Winkeliers die nu niet
akkoordgaan,moeten vertrekken.
Dat blijkt uit een brief vanBruna aande

franchisers, inbezitvanhetFD.Daarinstelt
hetbedrijfdatnamaandenvanvruchteloos
overlegeengrens isbereikt. Indebrief, die
dateert uit juli, geeft Bruna de franchisers
tot1septemberomtetekenenvoordenieu-
we voorwaarden.
Van de franchisenemers heeft 80% aan

dieoproepgehoorgegeven, stelt algemeen
directeurFredZeegers.Hijverwachtdathet
percentagenogoploopt,omdatregiomana-
gersdezeweeknoggesprekkenvoerenmet
ondernemersdieniet hebbengetekend.
Het ultimatum is slecht gevallen bij een

deelvandeondernemers. ‘Intimidatie.’ ‘Zo
ga jenietmetelkaarom.’ ‘Schandalig’, zeg-
genwinkeliersdienietmethunnaaminde
krant durven. Volgens Zeegers is altijd wel
een aantal ondernemers ontevreden. In
de brief uit juli schrijft het bedrijf ‘er is on-
rust’.Maardedeadlinevan1septemberwas
volgens Zeegers al lang geleden afgespro-
kenmet het franchisebestuur. ‘En als die

Ondernemers moeten
nú akkoord gaan met
nieuwe voorwaarden,
of vertrekken
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FRANCHISING

KetenBruna trekt
formuleteugels aan
JeroenBos
Amsterdam

Brunawilmeer eenheid in het be
drijf. De boekwinkelketen heeft
daarom een nieuwe franchise
formule opgesteld voor de circa
250 ondernemers. Daarmee hoopt
hetconcernmeeruniformiteit inde
winkels te brengen, wat de formu
lesterkermoetmaken.Franchisers
haddentot1septemberomakkoord
te gaan, andersbeëindigtBrunade
franchiseovereenkomst wanneer
die afloopt.

Het bedrijf koos in het verleden
voor snelle groei. Het concernwil
deinhoogtempofilialenopenenen
datgafnieuwefranchisersderuimte
omeigenvoorwaardentebedingen.

Mededaardoor is een lappende
kenvancontractenontstaanenvul
len winkeliers hun zaken verschil
lendin.DatwilBrunarechttrekken,
maar de onderhandelingen daar
overzorgenal jarenvoorconflicten.

‘Degrievenverschillenperonder
nemer,omdatookdevoorwaarden
waarvoorzij tekendenvaakperfran
chiseranderszijn’, vertelt advocaat
Alex Dolphijn, die meerdere Bru
naondernemers als cliënt heeft.

DirecteurFredZeegerserkentdat
deonderhandelingen langhebben
geduurd. Hoewel 20% van de fran
chisers nog niet akkoord ismet de
nieuwe voorwaarden, is er volgens
hemgeen sprake van aanzienlijke
wrevel. ‘Er zijn altijd wel een paar
ondernemersdieniet tekenen.’

Hij benadrukt dat de verande
ringen, zoalsoverschakelenopeen
centraalboekhoudsysteem,noodza
kelijkzijn. ‘Derendementenvande
ondernemers staan onder druk en
wij willen ze daarbij helpen. Daar
omhebbenweookdekostenophet
hoofdkantoor fors teruggebracht.’

Volgens directeur
Fred Zeegers zijn er
‘altijd wel een paar
ondernemers die niet
tekenen’
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