Uitspraken ‘Franchiseovereenkomst’, ‘franchisegever’ en ‘franchisenemer’, periode 2014-2015, opgesteld in:
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mr. J. Sterk en mr. M. Munnik
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Afbreken onderhandelingen
Kwalificatie
Prognose
Huur
Beding in overeenkomst
Mededinging/IE
Ontbinding
Beëindiging
Goodwill
Overdracht onderneming
Conservatoir beslag

7
2
1
4
1
1

Totaal
Franchisegever in het gelijk gesteld
Franchisegever deels in het gelijk gesteld

23
11
2

Bron: Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten, november 2016

Knelpunten
14
12
10
8
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4
2
0

2014
Bron: Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten, november 2016

2015

5
5
1

36
24
2

Deze tabel heeft wel enige beperkingen en is op interpretatie gericht , zie hieronder:


In dit onderzoek is gekeken naar uitspraken ten aanzien van het onderwerp:
‘Franchiseovereenkomst’, ‘franchisegever’ en ‘franchisenemer’ op de website rechtspraak.nl,
over de periode 2014-2015;



Op 16 november 2016 is sprake van 53 gepubliceerde uitspraken op rechtspraak.nl over het
jaar 2014 en 57 gepubliceerde uitspraken op rechtspraak.nl over het jaar 2015, te vinden op
één of meer van de hiervoor benoemde zoektermen.

-

Aantallen per zoekterm:
Franchiseovereenkomst: 2014: 52 en 2015: 54;
Franchisegever: 2014: 36 en 2015: 48;
Franchisenemer: 2014: 53 en 2015: 57.
Niet alle procedures zijn uiteindelijk opgenomen in de tabel en grafiek wegens de navolgende
redenen:
o
o

o
o

De procedures waarin een tussenvonnis werd gewezen, hoger beroep werd ingesteld
of waarin een kort geding werd aangespannen, zijn éénmalig in de tabel opgenomen;
De uitspraken waar de ‘franchiseovereenkomst’ of de verhouding tussen
franchisegever en franchisenemer geen rol speelde, maar zijdelings bij het geschil was
betrokken, zijn wel gelezen, echter zij zijn niet in deze tabel opgenomen omdat deze
bijvoorbeeld zagen op het straf- of bestuursrecht;
Procedures gestart door of tegen een collectief worden in dit onderzoek éénmalig in
de tabel opgenomen;
Een aantal procedures zijn aangehouden of er is anderszins geen einduitspraak
gedaan. Dit onderzoek ziet op einduitspraken waarbij ofwel de franchisenemer dan
wel de franchisegever (deels) in het gelijk is gesteld.



Het valt niet uit te sluiten dat een aantal uitspraken niet zijn opgenomen op de website
rechtspraak.nl;



Dit onderzoek is een vervolg op een eerder door Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten
uitgevoerd onderzoek, gepubliceerd op: http://tinyurl.com/gtzgxxc.

Onder redactie van mr. J. Sterk en mr. M. Munnik

