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Franchiseovereenkomst 
 
Ondergetekenden: 
 
A.  (naam bedrijf), gevestigd te (plaats), rechtsgeldig vertegenwoordigd door  de 
 heer/mevrouw  (naam), geboren te (plaats) op  (datum), wonende aan de   
 (adres) te (postcode, plaats), burgerservicenummer (nummer),  (burgerlijke 
 staat), in de functie van  (functie), hierna te noemen franchisegever, 
 

en  
 

B.  De heer/mevrouw (naam), geboren te (plaats) op (datum), wonende aan de 
(adres) te (postcode, plaats), burgerservicenummer  (nummer), (burgerlijke 
staat), hierna te noemen franchisenemer, 

 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: dat franchisegever een systeem 
heeft ontwikkeld voor het drijven van een onderneming in (activiteiten). Dit systeem 
wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen: 

 het gebruik van de handelsnaam (handelsnaam) op de manier die in de 
bijlage wordt aangegeven; 

 het gebruik van het merk (merknaam) op de manier die in de bijlage wordt  
aangegeven, ter onderscheiding van de volgende producten (producten); 

 het gebruik van het embleem op de manier die in de bijlage staat aangegeven; 

 de inrichting van het pand waarin de onderneming wordt gedreven 
onderscheidt zich van andere soortgelijke ondernemingen op de volgende 
manier  (kenmerken); 

 een bepaalde formule voor de inkoop, de verkoop, de bepaling van het 
assortiment, de reclame, de verkoopbevordering en de prijspolitiek; 

 een bepaalde manier van exploitatie, bestaande uit  (omschrijving 
exploitatie); 

 het gebruik van de volgende methoden/recepten (omschrijving 
methoden/recepten),dat franchisegever bereid is franchisenemer deel te 
laten nemen aan de keten van ondernemingen met dezelfde franchiseformule 
en franchisenemer bereid als zelfstandig ondernemer, tegen de volgende 
voorwaarden deel te nemen in deze franchiseketen: 
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Artikel 1 
Franchisegever biedt de onderneming van franchisenemer in (branche) in het pand, 
in (plaats) aan de (adres) alle faciliteiten die horen bij het omschreven 
franchisesysteem, waaronder: 
1.2  regelmatig advies over de werking van het franchisesysteem en informatie 

over de omvang, de activiteiten en de resultaten van de franchiseketen; 
1.3 een jaarlijks bedrag van €  (franchisebedrag), komende van de omzet van 

alle in Nederland gevestigde ondernemingen die deelnemen aan de 
franchiseketen, dat mag worden uitgegeven aan collectieve reclame en 
andere verkoop bevorderende activiteiten, ter vergroting van de bekendheid 
van de handelsnaam en het merk/de merken van de franchiseketen en alle 
andere mogelijke maatregelen die de werking van de franchiseketen 
ondersteunen. Franchisenemer mag zijn eigen reclame voeren, als deze 
aansluit bij de collectieve reclame van de keten, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 10 lid 1; 

1.4 franchisegever verzorgt de inkoop-, omzetbelasting- en 
loonbelastingadministratie voor franchisenemer; 

1.5 franchisegever eerbiedigt - met inachtneming van de beperkingen die deze 
franchiseovereenkomst met zich meebrengt – het zelfstandig 
ondernemerschap van franchisenemer, maar onderstreept de eenheid van de 
franchiseketen naar het publiek toe. 

 
Artikel 2 
2.1 Franchisenemer aanvaardt het aanbod van franchisegever zoals in artikel 1 is 

omschreven en betaalt aan franchisegever voor deze diensten de 
vergoedingen zoals in artikel 3 omschreven. 

2.2 Franchisenemer volgt de instructies van franchisegever op voor wat betreft 
bedrijfsbeheer, inrichting en presentatie, de bepaling van het assortiment, de 
reclame en de verkoopbevordering, de prijspolitiek, de administratie, het 
personeelsbeleid, de wijze van bereiding van producten en de 
kwaliteitsbewaking.  

2.3 Franchisegever mag wijzigingen in en aanvullingen op de instructies 
aanbrengen. Leiden deze wijzigingen of aanvullingen ertoe dat 
franchisenemer een nieuwe investering moet doen, dan is franchisegever 
desgevraagd verplicht aan franchisenemer een krediet te verstrekken voor het 
bedrag dat deze investering een bedrag van € (bedrag) overschrijdt, tegen 
een rente van hoogstens (rentepercentage) procent.  

2.4 Is de franchisenemer van mening dat hij in een bepaald geval een instructie of 
een wijziging of aanvulling van een instructie niet kan opvolgen, dan zal dit 
geschil worden opgelost zoals in artikel 14 is omschreven. 

2.5 Franchisenemer verbindt zich tegenover franchisegever om: 

 A-lid te worden en te blijven van de in artikel 5 genoemde franchisevereniging; 

 van zijn werknemers te verlangen dat zij van deze vereniging B-leden worden.  
2.6 Franchisenemer doet alles wat het welslagen van de franchiseketen vergroot 

en laat alles na wat hiervoor schadelijk kan zijn. 
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Artikel 3 
3.1 Franchisenemer betaalt bij ondertekening van deze overeenkomst aan 

franchisegever een entreegeld van € (bedrag). Vervolgens betaalt hij 
franchisegever uiterlijk op de vijfde dag van elke volgende maand  
(percentage) van de omzet van de onderneming (in de zin van het bepaalde 
in artikel l2 lid 2) over de afgelopen maand, als periodieke vergoeding voor de 
in artikel 1 genoemde diensten. 

 
Artikel 4 
4.1 Franchisegever verhuurt aan franchisenemer het bedrijfspand aan de (adres) 

te (plaats) voor een huurprijs van € (prijs) per maand. Dit bedrag moet 
maandelijks voor het begin van de maand betaald zijn. 

4.1 De huur tijd is gelijk aan de duur van deze franchiseovereenkomst. Eindigt de 
franchiseovereenkomst, dan eindigt ook de huurovereenkomst en moet 
franchisenemer het bedrijfspand verlaten en ontruimen en alles wat zich in het 
pand bevindt achterlaten om aan de franchiseformule die is omschreven in 
artikel 3 te voldoen. Het maakt niet uit  of deze elementen zijn aangebracht 
voor rekening van franchisegever of franchisenemer. 

4.3 Mocht de franchiseovereenkomst conform artikel 5, na vijf jaar met vijf jaar 
worden verlengd, dan wordt de huurprijs aangepast aan het dan geldende 
huurprijsniveau. 

4.4 De rechten en verplichtingen van verhuurder en huurder worden geregeld in 
een aparte huurovereenkomst. 

 
Artikel 5 
5.1 Franchisenemer wordt A-lid van franchisevereniging (naam vereniging), 

gevestigd te (plaats), aan de (adres) en blijft dit zolang deze overeenkomst 
geldt.  

5.2 Franchisenemer betaalt de contributie van de franchisevereniging van € 
(bedrag) per jaar en leeft de verplichtingen na die dit lidmaatschap met zich 
meebrengt. 

5.3 Franchisenemer volgt - ten hoogste twee dagen per jaar - scholings- en 
opleidingscursussen, die door de franchisevereniging worden georganiseerd 
en laat zijn werknemers deze ook volgen. 

5.4 Franchisegever volgt besluiten op over de exploitatie en de presentatie van de 
franchiseketen, die zijn genomen in een ledenvergadering van de 
franchisevereniging waar tenminste de helft van de A-leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is met gewone meerderheid van stemmen en verstrekt aan 
de andere franchisenemers die instructies waardoor naleving van deze 
besluiten zoveel mogelijk verzekerd is.  

5.6 Is franchisegever van mening dat hij een bepaald besluit niet kan naleven, dan 
zal dit geschil worden opgelost op de manier die in artikel 14 is omschreven. 

 
Artikel 6 
6.1 De franchiseovereenkomst geldt vijf jaar, onverminderd het bepaalde in artikel 

12. Franchisenemer mag de overeenkomst met nog eens vijf jaar verlengen.  
6.2 Wil franchisenemer van deze optie gebruik maken, dan moet hij dit uiterlijk één 

jaar vóór het verstrijken van de eerste periode van vijf jaar via een 
aangetekende brief aan franchisegever laten weten. 
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6.3 Franchisenemer mag uiterlijk één jaar vóór het einde van de tweede periode 
van vijf jaren franchisegever vragen de franchiseovereenkomst na de tweede 
periode van vijf jaren nog eens met een nader overeen te komen periode te 
verlengen. Als partijen hierover geen overeenstemming bereiken binnen twee 
maanden na ontvangst van dit verzoek, eindigt de franchiseovereenkomst na 
afloop van de tweede periode van vijf jaar. 

6.4 Aan het eind van de franchiseovereenkomst hebben beide partijen de 
verplichtingen zoals die zijn omschreven in artikel 13. 

6.5 Tussentijds kan de franchiseovereenkomst alleen worden ontbonden in de 
gevallen die in artikel 12 staan. 

 
Artikel 7 
7.1 Franchisenemer verstrekt uiterlijk op de vijfde dag van elke maand aan 

franchisegever een gespecificeerd overzicht van zijn omzet (in de zin van het 
bepaalde in artikel 12 lid 2) over de afgelopen maand. 

7.2 Franchisegever mag de juistheid van de opgave van de omzet laten 
controleren door een registeraccountant of een accountants-
administratieconsulent. 

7.3 Franchisenemer moet regelmatige controle door een inspecteur toelaten. 
7.4 Constateert de controleur dat franchisenemer de verplichtingen niet naar 

behoren naleeft, dan is deze bevoegd aan franchisenemer een aanwijzing te 
geven over hoe de bedrijfsvoering beter kan worden aangepast aan de eisen 
die het franchisesysteem stelt. Is franchisenemer van mening dat een 
bepaalde aanwijzing niet opvolgbaar, dan zal dit geschil worden opgelost 
zoals in artikel 14 is omschreven. 

7.5 Hetgeen in het vorige lid is bepaald, is ook van toepassing als franchisenemer 
weigert bepaalde informatie aan de controleur te geven. 

 
Artikel 8 
8.1 Het is franchisenemer verboden de bedrijfsuitoefening te verplaatsen naar  

een ander pand, zonder toestemming van franchisegever. Ook is het hem 
verboden om, zonder toestemming van franchisegever, zijn onderneming te 
verhuren, te verpachten of in te brengen in een andere rechtsvorm. Dit verbod 
geldt niet voor inbreng in een huwelijksgemeenschap. 

8.2 Het is franchisenemer verboden filialen of nevenvestigingen te exploiteren. 
8.3 Franchisegever verbindt zich om in het rayon (rayon) geen 

franchiseovereenkomsten met andere ondernemers te sluiten of zelf een 
bedrijf uit te oefenen met toepassing van deze franchiseformule.  

8.4 Het is franchisenemer verboden de bedrijfsuitoefening tijdens de duur van 
deze overeenkomst te voeren zonder (volledig) gebruik van de 
franchiseformule. 

 
Artikel 9 
9.1 Franchisenemer mag de onderneming alleen met toestemming van 

franchisegever aan een derde overdragen. Als toestemming wordt verleend, 
moet degene aan wie de onderneming wordt overgedragen, een 
franchiseovereenkomst met franchisegever sluiten.  

9.2 Als franchisenemer de onderneming wil overdragen aan zijn echtgenoot, zoon, 
dochter, broer of zuster, mag franchisegever deze toestemming alleen op 
zwaarwegende gronden weigeren.  
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9.3 Als franchisegever zijn toestemming voor overdracht weigert, moet hij zelf de 
onderneming van franchisenemer overnemen tegen een prijs - en bijkomende 
voorwaarden - die tenminste even hoog is als franchisenemer van een derde 
had kunnen bedingen.  

9.4 Als franchisegever niet aan deze verplichting voldoet binnen drie maanden 
nadat hij zijn toestemming tot overdracht aan een derde heeft geweigerd, mag 
franchisenemer de franchiseovereenkomst als ontbonden  beschouwen; artikel 
12 lid 6 is dan van toepassing.  

9.5 De franchiseovereenkomst eindigt wanneer franchisenemer overlijdt.  
9.6 Als bij scheiding en deling van de nalatenschap de onderneming wordt 

toebedeeld aan één van de in het vorige lid genoemde familieleden, moet 
franchisegever met hem/haar een nieuwe franchiseovereenkomst sluiten, 
tenzij zwaarwegende gronden zich daartegen verzetten. Het in dit lid 
bepaalde, is van overeenkomstige toepassing bij scheiding en deling van 
enige andere gemeenschap. 

 
Artikel 10 
10.1 Franchisenemer, die slechts een licentie heeft op het gebruik van de 

handelsnaam  (naam), mag alleen deze handelsnaam voeren en mag deze 
niet in verbinding brengen met zijn eigen naam. 

10.2 Franchisegever verleent aan franchisenemer een licentie voor het gebruik van 
het merk/de merken (merknaam) voor de volgende producten (producten). 

10.3 Als door derden inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam of op het merk, 
zal franchisegever na waarschuwing door franchisenemer voor zijn rekening 
rechtsmaatregelen nemen om aan deze inbreuk een einde te maken en zal hij 
franchisenemer vrijwaren van elke gerechtelijke actie tegen hem. 

10.4 Het aan franchisenemer toekomende recht op en de plicht tot het uitsluitend 
gebruik strekt zich ook uit tot modellen, slagzinnen, uithangborden, emblemen, 
kleurencombinaties, uniforme kleding van het personeel, knowhow en andere 
onderdelen van de franchiseformule. Het in het vorige lid bepaalde is hierop 
van toepassing. 

 
Artikel 11 
11.1 Franchisenemer is verplicht de navolgende artikelen en grondstoffen bij 

uitsluiting te kopen van franchisegever, zolang de door hem in rekening 
gebrachte prijzen gemiddeld niet hoger zijn dan de prijzen waarvoor 
franchisenemer deze artikelen en grondstoffen van derden zou kunnen 
betrekken: (artikelen).  

11.2 Franchisenemer heeft met betrekking tot de betaling van de koopsom van 
deze artikelen en grondstoffen de keuze tussen drie mogelijkheden: 

 betaling van de koopsom binnen 30 dagen; 

 betaling na een langere periode, met de verplichting om op verzoek van 
franchisegever aan hem in bezitloos pandrecht, de inventaris en de voorraden 
van zijn onderneming over te dragen; 

 verkrijging van de artikelen en grondstoffen slechts in consignatie; in dit geval 
moet franchisenemer een aparte consignatieovereenkomst afsluiten. 
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Artikel 12 
12.1 Zowel franchisegever als franchisenemer kunnen de franchiseovereenkomst 

via een aangetekende brief met een opzegtermijn van drie maanden 
opzeggen, als de omzet van de onderneming van franchisenemer in het eerste 
jaar minder bedraagt dan € (bedrag) en in één van de volgende jaren minder 
dan € (bedrag). 

12.2 Onder omzet wordt verstaan: de som van de voor levering van artikelen en het 
verrichten van diensten in het kader van de onderneming aan derden in 
rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting na aftrek van 
eventuele kortingen en na aftrek van oninbare vorderingen.  

12.3 Als één van beide partijen zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleeft, moet hij direct een 
boete betalen aan de wederpartij van € (bedrag) voor iedere overtreding of 
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Geschillen hierover worden 
opgelost op de manier die in artikel 14 wordt omschreven. 

12.4 Beide partijen mogen als de wederpartij op een ernstige manier deze 
overeenkomst overtreedt, naar keuze een boete vorderen overeenkomstig het 
in het vorige lid bepaalde of via een aangetekende brief de overeenkomst met 
een opzegtermijn van drie maanden als ontbonden beschouwen. Het in de 
vorige zin bepaalde, is ook van toepassing als een partij moet constateren dat 
door een ernstige overtreding van de wederpartij, de in het eerste lid bedoelde 
omzet niet wordt bereikt. 

12.5 Als de franchiseovereenkomst wordt ontbonden door ernstige wanprestatie 
van franchisenemer, mag franchisegever van franchisenemer  vorderen dat 
deze de onderneming met het huurrecht van het pand waarin de onderneming 
wordt uitgeoefend, overdraagt aan een door franchisegever aan te wijzen 
derde. 

12.6 Als de franchiseovereenkomst wordt ontbonden door ernstige wanprestatie 
van franchisegever, mag franchisenemer van franchisegever de kosten van de 
investeringen vorderen die franchisenemer heeft moeten maken om de 
onderneming aan te passen aan de eisen van de franchiseformule, met aftrek 
van de gebruikelijke afschrijvingen en een schadeloosstelling van  eenmaal de 
gemiddelde netto jaarwinst van franchisenemer, berekend over de laatste drie 
jaren of zoveel minder als de overeenkomst heeft geduurd. Als hierover geen 
overeenstemming wordt bereikt, wordt de hoogte van de schadeloosstelling – 
bindend- vastgesteld zoals bepaald is in artikel 14.  

12.7 De franchiseovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden als één 
van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele  
wordt gesteld of wanneer onder hem een executoriaal beslag wordt gelegd dat 
niet binnen een maand wordt opgeheven.  

12.8 Als één van beide partijen surseance van betaling aanvraagt, gaan beide 
partijen in overleg met de bewindvoerder bij elkaar te rade over de voortzetting 
van de franchiseovereenkomst. 
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Artikel 13 
13.1 Na afloop van de franchiseovereenkomst, moet franchisenemer het gebruik 

van de handelsnaam, de merken, modellen en andere elementen van de 
franchiseformule stoppen.  

13.2 Als franchisenemer artikelen van franchisegever bewaart of in consignatie 
heeft, moet hij deze voor zijn rekening bij franchisegever of bij een ander door 
de franchisegever binnen Nederland op te geven adres, terugbezorgen. 

13.3 Franchisegever moet na afloop van de franchiseovereenkomst inventaris en 
inrichting - voor zover deze specifiek in overeenstemming met de 
franchiseformule zijn vervaardigd - en artikelen voorzien van het merk van 
franchisegever, tegen de vervaardigingkosten - onder aftrek van de 
gebruikelijke afschrijving -  respectievelijk tegen de inkoopprijs, van 
franchisenemer terugnemen. 

13.4 Na afloop van de franchiseovereenkomst mag franchisenemer zijn 
onderneming in dezelfde branche, hetzelfde rayon en - behoudens in het in de 
volgende volzin bepaalde geval - hetzelfde pand voortzetten, als hij op geen 
enkele manier de schijn wekt dat zijn onderneming nog deel uitmaakt van de 
franchiseketen.  

13.5 Als de franchiseovereenkomst wordt ontbonden door ernstige wanprestatie 
van franchisenemer, en franchisegever gebruik maakt van de hem in artikel 12 
lid 5 toegekende bevoegdheid, mag franchisenemer de onderneming niet in 
hetzelfde pand voortzetten. 

 
Artikel 14 
Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de uitvoering van deze 
franchiseovereenkomst, worden - met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht - 
berecht door één of drie arbiters overeenkomstig het reglement van het Nederlands 
Arbitrage Instituut. 
 
Slotbepaling 
 
Aldus in (aantal)voud opgemaakt en ondertekend, te (plaats van tekening) op  
(datum  van tekening). 
 
 
 
 
………………….       …………………. 
 
Handtekening franchisegever     Handtekening franchisenemer 
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