Wet franchise, schematisch
PRECONTRACTUELE FASE

Informatieverstrekking (artikel 7:913 BW)

TIJDENS DE FRANCHISEOVEREENKOMST

Informatieverstrekking
(artikel 7:916 BW)

Onmiddellijke werking
franchisenemer

franchisegever

Goed franchisegever
Goed franchisenemer
(artikel 7:912 BW)

Onmiddellijke
werking

Uitgestelde
werking 2 jaar
bij wijzigingen in de formule
of invoering afgeleide formule
met financiële gevolgen voor
de franchisenemer.

franchisegever

Tijdige informatie
over:
• financiële positie;
• financiële ruimte
en dekking voor
investeringen.

Precontractueel Informatie
Document (PID)
• conceptfranchiseovereenkomst met
bijlagen;
• voorschriften over te betalen
vergoedingen, opslagen en
andere financiële bijdragen;

• onderzoeksplicht
franchisenemer;
• dwaling
voorkomen.
(artikel 7:915 BW)

Informatie over:
• de overlegstructuur;
• in hoeverre er sprake is
van concurrentie door o.a.
afgeleide formule;
• toegang tot omzetgegevens;
• de financiële positie
franchisegever;
• relevante financiële gegevens
van de beoogde locatie;
• overige relevante gegevens.
(geen handboek en prognose)

minimaal 4 weken standstill-periode
(artikel 7:914 BW)

Instemmingsrecht
(artikel 7:921 BW)

Tijdige informatie over:
• voorgenomen wijzigingen
franchiseovereenkomst;
• te verlangen investeringen;
• besluit tot exploitatie van afgeleide
formule;
• aanvullende relevante informatie;
• jaarlijks: verantwoording
besteding financiële bijdragen
franchisenemers (geen fee);

• investering;
• verplichting tot betaling van
een vergoeding, opslag of
andere financiële bijdrage;
• andere kosten;
• te verwachten
omzetderving.

BEËINDIGING VAN DE
FRANCHISEOVEREENKOMST
Goodwill
(artikel 7:920 lid 1 BW)

Postcontractueel
non-concurrentiebeding
(artikel 7:920 lid 2 BW)

Uitgestelde werking 2 jaar
bepalen of er aan
franchisenemer verbonden
goodwill is en zo ja in welke
omvang.

vergoedingsplicht als de
franchisegever de vestiging
overneemt.

• schriftelijk:
• noodzakelijk voor
bescherming knowhow;
• concurrerende
goederen/diensten;
• max. 1 jaar;
• max. geografisch gebied
van franchisenemer.

schending:
beding is nietig

• minimaal één keer per jaar overleg
met franchisenemers.
Instemming nodig bij een
besluit boven drempelwaarden
verstrekte informatie is en blijft
ongewijzigd toegankelijk en is
duidelijk en begrijpelijk geformuleerd
(artikel 7:917 BW)

collectieve of individuele
instemming

bijstand en ondersteuning bieden aan
franchisenemer(s), waarvan inhoud
en omvang afhankelijk zijn van de aard
van de formule.
(artikel 7:919 BW)

schending:
franchiseovereenkomst geheel of
gedeeltelijk vernietigbaar
schending:
franchiseovereenkomst geheel of
gedeeltelijk vernietigbaar
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