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COLOFON

Franchise & Recht (F&R) is een periodieke informatiebron. F&R 
verstrekt bondig en toegankelijk door deskundigen geselecteerde 
rechtsinformatie op het gebied van business format franchise.

F&R informeert opiniërend en voor de franchisepraktijk 
raadgevend de stroom aan juridisch nieuws en informeert over 
de franchisesamenwerking en de betrokken rechtsgebieden. 
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Mr. H.G.A.J. Janssen, franchise jurist/consultant, Franchise 
Consultancy Services (jjanssen@franchise.nl)

Mr. J.J.G. Heling, manager juridische zaken, Bart’s Retail B.V. 
(Bakker Bart), (j.heling@bakkerbart.nl)

Mr. Th.R. Ludwig, franchise-advocaat, Ludwig & Van Dam 
Advocaten (ludwig@ludwigvandam.nl)

REDACTIESECRETARIAAT
Correspondentieadres: Franchise & Recht informatiebron, 
O.L.Vrouweplein 3, 6211 HD Maastricht, e-mail: 
redactiefr@franchise.nl.

Bijdragen (kopij) worden gestuurd naar het hierboven vermelde 
adres. Alle bijdragen wordt beoordeeld door de redacteuren en 
in voorkomende gevallen wordt een referent benaderd. 

De bijdragen in deze informatiebron zijn door de auteurs 
op persoonlijke titel geschreven en geven hun persoonlijke 
visies weer. Hoewel bij de realisatie van deze uitgave een 
zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd 
nagestreefd, aanvaarden de auteurs(s), redacteuren en de 
uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk)fouten en 
onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

Franchise & Recht is een uitgave van Franchise.NL (uitgever), 
O.L.Vrouweplein 3, 6211 HD, Maastricht, www.franchise.nl
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Franchise.NL, t.a.v. F&R informatiebron, O.L.Vrouweplein 3, 
6211 HD, Maastricht, e-mail: redactiefr@franchise.nl. Ook voor 
adres- en naamswijzigingen aan voornoemd (e-mail)adres. 

ABONNEMENTSVOORWAARDEN
Per jaar verschijnen er ongeveer 4 afleveringen van het tijdschrift 
Franchise & Recht informatiebron. Een abonnement kost € 86,- 
per jaar incl. btw en verzendkosten. Een online abonnement 
kost € 48,-. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip 
worden aangegaan voor de periode van 1 jaar, te rekenen vanaf 
het moment van eerste levering. Er wordt vooraf gefactureerd 
voor de volledige abonnementsperiode. Abonnementen kunnen 
alleen schriftelijk tot uiterlijk twee maanden voor de aanvang van 
het nieuwe abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet tijdige 
opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar 
verlengd.
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