
De coronacrii heeft menig franchiegever

en franchienemer in fore

edrijfprolemen geracht. De inkomten

vielen en vallen weg, terwijl de koten

doorlopen. Geplaatt voor deze

moeilijkheden dienen partijen hun

franchierelatie om te herijken, of zelf

opnieuw uit te vinden.

Daarij wordt gekeken naar alternatieve vormen van ondernemen,
zoal (intenivering van) thuiezorgen in de horeca, maar ook naar
verlaging van huur en feeverplichtingen en overige  nanciële laten,
zoal a overplichtingen ij de ank en/of de  cu. Goed en
zorgvuldig overleg tuen etrokkenen i dan een eerte vereite om
tot goede afpraken te komen. De vraag i hoe juridich verantwoord
met het (ploteling) onttane nadeel dient te worden omgegaan. en
vraag waar de rechter zich inmiddel ook over heeft geogen. 

Juridich kader

Inmiddel heeft zich in de rechtpraak een lijn ontwikkeld in dit
kader. en verdeling van het nadeel ij helfte over de partijen al
gevolg van de coronacrii wordt door de rechter inmiddel al
praktich uitgangpunt aanvaard, waarij door meerdere rechtanken
het eginel van ‘hare the pain’ i onderchreven, zoal onlang nog
door de Amterdame voorzieningenrechter: “Nu geen van eide
partijen een verwijt kan worden gemaakt aan de oorzaak van de
onvoorziene omtandigheden, ligt het voor de hand het  nancieel
nadeel dat daarvan het gevolg i voorhand te verdelen. De
overeenkomt geeft daarij geen aanleiding tot een ijzondere
riicoverdeling”.

Daarij kan onder meer een eroep op overmacht of onvoorziene
omtandigheden worden gedaan, indien in redelijkheid niet mag
worden verwacht dat ongewijzigde intandhouding van ijvooreeld
een franchie of huurovereenkomt haalaar i. r dient prake te
zijn van een erntig vertoring van het evenwicht van de
overeenkomt. Daarij i het van elang dat gemotiveerd wordt

JURIDICH

Voornaam Achternaam

Mr Th.R. Ludwig

Advocaat

1 decemer 2020

Ludwig & Van
Dam franchie
advocaten i een
geheel in
franchie en
andere
amenwerkingveranden
gepecialieerd
advocatenkantoor
en marktleider
ind 1996 in zijn
oort in
Nederland.

tel je vraag aan Mr

Th.R. Ludwig

Verdeel de pijn

KIJK

ORGANIATI

»

FORMULGID

ZOKN

https://franchiseplus.nl/
https://franchiseplus.nl/formules/branches
https://franchiseplus.nl/search?search[0]=subject:juridisch
https://franchiseplus.nl/auteurs/mr-thr-ludwig
https://franchiseplus.nl/auteurs/mr-thr-ludwig
https://franchiseplus.nl/leveranciers/ludwig-van-dam-franchise-advocaten


geteld welk e ect de coronacrii op de edrijfvoering heeft. 

(Onder)huur

Zo i het ijvooreeld zaak om te kijken of een huurpand nog
geëxploiteerd kan worden op een wijze zoal dat edoeld i, nu de
echikaartelling daarvan haar zin kan heen verloren door
luiting; er kan immer niet meer of lecht eperkt van het huurpand
geruik worden gemaakt. I dit het geval, dan kan een reductie van
50% aannemelijk zijn. r i dan namelijk prake van een erntige
vertoring van het evenwicht van de huurovereenkomt. Indien vanuit
hetzelfde pand eventuele a aal en ezorging van maaltijden  ink i
toegenomen, kan dit het verzoek tot huurprijkorting weer
nuanceren. Zo i in rechte onlang geoordeeld dat opchorting van de
huur met 50% gerechtvaardigd zal zijn, totdat in een eventuele
odemprocedure i eloten of de opchorting tand kan houden (op
langere termijn) en/of er prake kan zijn van gedeeltelijke
kwijtchelding.

Van erntige relevante vertoring i ook prake indien de koten terk
zijn getegen, waardoor het voor ijvooreeld voor een
franchienemer ondoenlijk wordt om nog langer voor een
concurrerende prij nog zijn product te kunnen verkopen. Dit kan
ijvooreeld het gevolg zijn van terk toegenomen inkoopprijzen of
door het moeten maken van extra koten, zoal ijvooreeld het
plaaten van chermen en overige hgiënemaatregelen. Hierdoor kan
de franchienemer dudanig in de prolemen raken, dat hij vervolgen
zijn verplichtingen niet meer naar ehoren kan voldoen. Dit hoeft
niet alleen etrekking te heen op de huur, maar kan ook
ijvooreeld etrekking heen op de franchiefee of op andere
verplichtingen. In al die gevallen valt een reductie gerechtvaardigd te
overwegen.

Franchiefee

Terzake van de franchiefee dient eveneen te worden afgewogen of
hier nog wel dezelfde dientverlening tegenover taat. Indien immer
nog maar eperkt geruik kan worden gemaakt van de
franchieformule i er prake van een erntige vertoring van het
evenwicht innen de franchieovereenkomt. Opchorting kan ook
dan geïndiceerd zijn. Let wel: aan opchorting telt de wet divere
eien, het i van elang dit niet zomaar te doen. Voort kan er prake
zijn van een alternatieve invulling van dienten door de
franchiegever die mogen worden verwacht op grond van de
franchiefee. en franchiegever kan zich ijvooreeld conform haar
zorgplicht extra inpannen om huurkortingen voor haar
franchienemer te realieren, of alternatieve dienten ontwikkelen,
zoal (het inteniveren van) thuiezorgen.

en gerechtvaardigd eroep op overmacht en/of onvoorziene
omtandigheden kan alleen lagen na zorgvuldig overleg tuen
partijen. Daarij mag geen commercieel nevenvoordeel worden
nagetreefd, maar dienen franchiegever, nemer, verhuurder, ank,
leverancier en overige elangheenden daadwerkelijk de pijn te
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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
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