
 

 

Mit tartalmaz a Franchise-szerződés? 

 

Ön és a Hausengel között megkötött Franchise-szerződés célja egy Franchise-kapcsolat 

megalapozása a Franchise-tulajdonos és a Franchise-üzemeltető között. A szerződés 

megkötésének köszönhetően Ön a Hausengel Franchise-üzemeltetőjeként a „Hausengel“ 

márkanév alatt tudja önálló vállalkozóként szolgáltatásait végezni és a Franchise-tulajdonos 

által „teljeskörű“ ellátásban részesülni. 

A szerződés az előszóval nyit, amely tényszerűen rögzíti a szerződéses partnerek helyzetét, 

valamint bemutatásra kerülnek azok az értékek, melyek az együttműködés alapjait határozzák 

meg Ön, mint gondozó és a Hausengel között. 

 

 

� A Franchise-üzemeletető jogai 

 

A Hausengel Franchise-rendszere olyan jogokat és előnyöket biztosít Önnek, melyek 

megkönnyítik a vállalkozásának működtetését. Azzal, hogy Ön a mi Franchise-üzemeltetőnk 

lesz, jogot formál arra, hogy a „Hausengel“ nevet és a Hausengel logot használja. Profitálni tud 

a Franchise-üzemeltetői marketingaktivitás által, valamint az Ebsdorfergrund, Tulpenweg 1., 

35085 cím alatti irodahelyiségeket használni. Joga van az üzleti levelezéséhez saját fejlécet 

használni. Szakmai tanácsadást biztosítunk Önnek egy személyes tanácsadó által valamint 

a Franchise- üzemeltetők számára folyamatosan elérhető forródróton keresztül. A tanácsadók 

állandó támogatásának köszönhetően Önnek lehetősége van arra, hogy a Frachise-tulajdonos 

ellenőrzött ügyfél adatbázisát igénybe vegye. Ezen kívül javasoljuk a széles továbbképzési 

ajánlataink igénybe vételét az államilag elismert Hausengel akadémiánkon keresztül, mely által 

számos kurzus és okatás érhető el. 

 

� A Frachise-üzemeltető kötelességei 

 

Mint a Hausengel Franchise-üzemeltetője, Önnek a kötelességeihez tartozik a Hausengel 

márkanév mindenkori tiszteletteljes képviselete a szolgáltatások nyújtása során, összhangban 

az érvényben lévő előírásokkal és normákkal, valamint a márka hírnevének megőrzése 

érdekében. Ön köteles távol tartania magát minden olyan cselekedetektől, melyek 

a Franchise-tulajdonosra nézve károsak, az ilyen jellegű tevékenységeket a Franchise-

tulajdonosnak jelenteni kell. Alkohol fogyasztása valamint olyan tudatmódosító szerek 

használata, melyek a szolgáltatások teljesítését negatívan befolyásolják, szigorúan tilosak. 

A Franchise-üzemeltető köteles az üzleti- és üzemi titkokat megőrizni. Az együttműködés 

befejezését követően a Frachise-üzemeltető köteles mindennenű nyomtatványt, oktatási 

anyagot a Frachise-tulajdonosnak visszaszolgáltatnia. Franchise-üzemeltetőként Önnek 

kötelessége a saját társadalombiztosításáról maga gondoskodnia. 

 

� Illetékek és büntetések 

 

Minden egyes Franchise-üzemeltető, aki a Franchise-rendszerbe belép, a Franchise tulajdonos 

számára belépési díjat fizet 300 Euró összegben. A jelenlegi franchise-díj tartalmazza ezt 



 

 

az összeget. Ez azt jelenti, hogy a belépési díj elmarad, amint azt első franchise-díj biztosítva 

van. Ezt a díjat az Ön nevénen a gondozott családja biztosítja. 

A jelenlegi szolgáltatásokért a Franchise-üzemeltető napi 15,49 Euró franchise-díjat fizet 

minden egyes szolgáltatásnyújtással eltöltött napért. A jelenlegi franchise-díj csak azon napok 

esetében kerül felszámításra, amikor Ön a szolgáltatásait a megbízója számára végzi. 

Ezenkívül az Ön által aláírt „követelésrül való lemondás“ nyilatkozattal Ön megbízza minden 

egyes alkalommal a megbízót (családot), hogy közvetlenül a Hausengel bankszámlájára utalja 

át a díjat. 

A Franchise-szerződésben további információt talál a büntetésekről,melyeket a Franchise 

tulajdonos kiszabhat abban az esetben, ha a Franchise-üzemeltető megsérti a szerződésben 

foglaltakat. A büntetés mértéke minden egyes szerződésszegés esetében 300 Euró. Ez 

az előírás csupán figyelmeztetés. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a büntetés 

mértéke 5.000 Euró. A büntetések csak súlyos, egyedi esetekben kerülnek kivetésre, miután 

minden más egyéb lehetőség kimerül, mely a Franchise-üzemeltetővel való megegyezést 

célozza meg. 

 

� Tiltások 

Ön versenytilalom alatt áll, mely azt jelenti, hogy Ön, mint a Hausengel Franchise-üzemeltetöje 

a szerződés időtartama alatt nincs arra feljogosítva, hogy egy másik konkurens vállakozásban 

részt vegyen, különös tekintettel arra, hogy megbízásokat egy konkurens vállalkozástól 

elvállaljon. 

Ezenkívül Önnek a szerződés időtartama alatt valamint az együttműködés megszüntetését  

követően 6 hónapig nem lehet közvetlen együttműködése a Franchise-tulajdonos ügyfeleivel 

valamint a Hausengel munkatársaival. 

 

� A franchise-szerződés felmondása kontra pihentetése 

 

A franchise-szerződés 9 hónapra köttetik meg és automaikusan hoszabbítása kerül, 

amennyiben 3 hónapon belül írásban nem kerül felmondásra. Mindkét szerződéses félnek joga 

van a szerződés rendes felmodására 3 hónapos felmondási idő betartása mellett vagy a 

szerződés rendkívüli felmondására fontos okból kifolyólag, amely miatt a Franchise-

üzemeltető nem képes a szerződésben foglalt kötelességeit teljesítenie. 

 

Ha Ön jelenleg nem áll készen egy megbízást elvállalni, azonban a szerződést nem szeretné 

felmondani, lehetősége van arra, hogy a Franchise-szerződést pihentesse addig, amíg készen 

nem áll arra, hogy egy megbízást ismét elvállaljon. A Franchise-szerződés pihentetésének ideje 

alatt az Ön vállalkozása aktív marad, azonban a felmerülő franchise-díj nem esedékes. 

 

A Franchise-szerződésre kizárólag a Német Demokratikus Köztársaság joga alkalmazandó és 

ezen jog szerint kerül értelmezésre. A szerződés fő nyelvezete német. A Franchise-szerződés 

német változata elsőbbséget élvez más nyelvi változattal szemben. 

  


