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Alex Dolphijn

Ludwig & Van Dam
Franchiseadvocaten
Rivierstraat 159 
3016 CH Rotterdam 
Tel.: (010) 241 57 77  
E-mail: info@ludwigvandam.nl

Trots op hun vak en lid van de vakvereWij zijn trots op ons vak en daarom lid van ProFri

Meer informatie? Kijk op www.profri.nl of bel 040-7200900

Meld je vóór 1 oktober 2015 aan en je bent 
voor de rest van het jaar GRATIS lid. 
Als welkomstgeschenk ontvang je een Mystery Guest 
bezoek met uitgebreide rapportage t.w.v. 125 euro.

7Wet- & Regelgeving

bank kan dus overwogen worden. 

Een ander element dat een rechter 

kan meewegen bij de uitleg van een 

voorbehoud is wie het voorbehoud 

heeft opgesteld. De rechter kan bij 

een onduidelijk geformuleerd voorbe-

houd het voorbehoud uitleggen ten 

nadele van degene die het voorbe-

houd heeft opgesteld.

Slaagt een beroep op het voorbe-

houd, dan wordt aangenomen dat de 

franchiseovereenkomst niet geldt. Als 

er geen sprake is van een geldige 

franchiseovereenkomst, maar partijen 

gaan wel door met het uitvoeren er 

van, dan kan toch worden vastgesteld 

dat de franchiseovereenkomst alsnog 

geldt.

|door Mr. Alex Dolphijn

ROTTERDAM - Om geschillen te 

voorkomen is wederzijdse afstem-

ming en communicatie van groot 

belang bij onderhandelingstrajecten 

tussen een franchisegever en een 

aspirant-franchisenemer. 

Het communiceren van eventuele 

voorbehouden dient in een zo vroeg 

mogelijk stadium te gebeuren en 

steeds weer te worden herhaald. 

Daarmee worden wederzijdse ver-

wachtingen gemanaged en gerechte-

lijke procedures voorkomen. 

Van zo’n voorbehoud is bijvoor-

beeld sprake als afgesproken wordt 

dat de franchiseovereenkomst pas 

van kracht wordt, of juist zijn werking 

verliest, als zich een bepaalde 

omstandigheid voordoet. 

Voorbehoud financiering
Zo’n omstandigheid is bijvoorbeeld 

het voorbehoud dat de bank daad-

werkelijk een financiering verstrekt. 

Indien de benodigde lening niet 

wordt verstrekt, dan geldt de fran-

chiseovereenkomst niet.

Bekend is het geval waarin een 

franchisenemer met succes een be-

roep deed op een dergelijk financie-

ringsvoorbehoud. 

De rechtbank gaf de franchisene-

mer gelijk, maar liet doorschemeren 

dat niet zonder meer elk beroep op 

het financieringsvoorbehoud slaagt, 

ook al worden er meerdere afwijzingen 

van financieringsaanvragen overge-

legd. 

Eigen middelen
Zo zou uit de tekst van het voorbe-

houd moeten blijken welke inspan-

ning de franchisenemer zelf heeft 

verricht om tot financiering te komen. 

Hoeveel moet er uit eigen middelen 

worden geïnvesteerd? Moet u hiertoe 

een tweede hypotheek laten vesti-

gen? Dit zijn vragen die vaak bij de 

formulering van het voorbehoud niet 

zijn meegenomen. Zorgvuldigheid is 

geboden.

Franchisegever financiert
Verder kan een optie zijn dat de fran-

chisegever een deel van de financie-

ring op zich neemt. Een verplichting 

tot overleg met de franchisegever bij 

afwijzing van de financiering door de 

Houd hoofd koel bij 
franchiseovereenkomst

Struikel niet over kleine lettertjes en blijf scherp als een scheermes

Franchiseconstructies zijn er in alle soorten en maten. Zeker in de fastfoodsector. Maar: bezint eer ge begint. En laat u vooraf vooral 
goed inlichten over de do’s & don’ts bij een franchiseovereenkomst. Zorgvuldigheid en juist advies bij het aangaan en sluiten van fran-
chiseovereenkomsten zijn absoluut aan te bevelen. Transparant communiceren is ook hierbij van groot belang. Mr. Alex Dolphijn van het 
Rotterdamse advocatenkantoor Ludwig & Van Dam adviseert.

Het formuleren van het 
voorbehoud in een 
franchiseovereenkomst 
is van levensbelang
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