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ROTTERDAM -  Onlangs stelde de 
rechtbank vast dat overdracht 
van franchiserechten van 
de ene franchisegever aan 
de andere, niet zonder meer 
betekent dat ook een eventuele 
(onder)huurovereenkomst tussen 
de franchisenemer en de nieuwe, 
verkrijgende franchisegever/
hoofdhuurder tot stand is 
gekomen.

Tussen de oude franchisegever en de 

franchisenemer was een franchise-

overeenkomst gesloten, waarbij fran-

chisenemer voor het gebruikmaken 

van de winkelruimte een omzetgerela-

teerde vergoeding betaalde voor het 

gebruik van de winkelruimte. 

Op enig moment heeft de oude 

franchisegever de rechten overgedra-

gen aan de verkrijgende franchise-

gever. De verkrijgende franchisegever 

heeft vervolgens aan de franchise-

nemer een (onder)huurovereenkomst 

gezonden met betrekking tot de win-

kelruimte, waarin onder meer staat ver-

meld dat de verkrijgende franchisege-

ver verhuurder is en de franchisenemer 

huurder. Nadat franchisenemer een 

aantal facturen onbetaald heeft gela-

ten vordert franchisegever/hoofdhuur-

der uiteindelijk ontruiming. Franchise-

nemer verzet zich hiertegen. 

Franchisenemer zegt ter zitting er 

geen bezwaar tegen te hebben met 

franchisegever een huurovereenkomst 

te sluiten, maar wijst er op dat hij het 

met de franchisegever nog niet eens is 

over de voorwaarden. Zo was er met de 

vorige franchisegever een omzetgerela-

teerde vergoeding voor het gebruik van 

de winkelruimte afgesproken, terwijl de 

nieuwe franchisegever een vaste 

maandhuur overeen wenste te komen. 

Ook hebben partijen geen overeen-

stemming met betrekking tot de hoogte 

van de huur. Ondanks diverse verzoe-

ken van franchisenemer aan franchise-

gever heeft de franchisenemer de per-

soon die hij hier graag over wenst te 

spreken nooit telefonisch of in persoon 

gesproken. 

De kantonrechter oordeelt dat  

niet vaststaat of er inmiddels een 

huurovereenkomst tot stand is geko-

men tussen franchisegever en franchi-

senemer. De franchisenemer heeft 

weliswaar een aantal malen de door 

de nieuwe franchisegever gewenste 

huurtermijn betaald, maar stelt dat 

hij dit heeft gedaan uit angst voor 

ontruiming. De kantonrechter over-

weegt het feit dat er een aantal termij-

nen zijn betaald en dat de franchisene-

mer ook daadwerkelijk gebruik bleef 

maken van de winkelruimte op zichzelf 

onvoldoende is om aan te nemen dat 

er een huurovereenkomst tussen par-

tijen tot stand is gekomen. De franchi-

senemer maakte immers al gebruik van 

de winkelruimte in het kader van de 

eerder gesloten franchiseovereen-

komst.

Ook het feit dat het door de fran-

chisenemer gewenste gesprek nooit 

tot stand is gekomen, doet de kanton-

rechter overwegen dat ook om die 

reden niet vaststaat dat de franchise-

nemer heeft ingestemd met het 

concept huurovereenkomst. Daar-

naast twisten partijen over de hoogte 

van de feitelijke huur.

Zorgplicht
 Bij contractovername tussen twee 

franchisegevers is het van eminent 

belang dat de eventuele (onder)huur-

overeenkomst correct wordt overge-

nomen en - bij eventuele wijziging 

daarvan - vóór overname overeen-

stemming moet worden bereikt met 

de bestaande franchisenemer. Dit 

voorkomt problemen achteraf en 

biedt voor beide partijen rechtszeker-

heid. De zorgplicht van de franchise-

gever houdt in dat franchisenemer 

mag verwachten dat zijn belangen 

maximaal zijn gewaarborgd en gere-

geld bij een eventuele overname. 

Overeenstemming 
vereist  bij contractovername

Overdracht franchiserechten bij huur niet vanzelfsprekend

‘Enkele huurtermijnen 
betaald uit angst voor 
ontruiming’

In de horeca zijn tal van franchiseconcepten actief. Dit varieert van kleine 
franchiseconstructies tot en met grote landelijk opererende netwerken. Hoe 
verschillend deze franchiseorganisaties ook kunnen zijn, er zijn toch gemeen-
schappelijke kenmerken, rechten en verplichtingen. Op deze pagina aandacht voor 
de franchiserechten bij overdracht van een huurovereenkomst.

Heeft u vragen over franchise? 
Mail de redactie en zo mogelijk 
vindt u de antwoorden in deze 
rubriek. E-mail: redactie.snack-
koerier@reedbusiness.nl.

Voor direct juridisch advies 

dient u contact op te nemen 

met een advocaat.
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