
 

 

Ce include acordul de franciză? 

 

Scopul contractului de franciză încheiat între dvs. (îngrijitorul) și Hausengel este de a stabili 

o relație de franciză între francizat și francizor. Datorită încheierii contractului, veți deveni un 

francizat Hausengel și puteți furniza servicii ca lucrător independent sub marca „Hausengel” 

și veți fi „complet îngrijit” de francizor. 

Contractul este deschis cu preambulul, în care sunt prezentate faptele, atitudinea părților 

contractante și valorile care stau la baza cooperării dintre dvs. ca îngrijitori și îngeri de casă. 

 

� Dreptul francizaților 

 

Sistemul de franciză Hausengel vă garantează o serie de drepturi și avantaje care facilitează 

conducerea unei afaceri. Devenind francizatul nostru, aveți dreptul să utilizați numele 

„Hausengel” și sigla Hausengel. Puteți beneficia de activitățile de marketing ale francizorului 

și puteți utiliza spațiul de birouri la Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund. Aveți dreptul de 

a avea propriul antet în corespondența dumneavoastră corporativă. Vă garantăm sfaturi 

de specialitate de la un consilier personal și o linie de asistență pentru francizați. Datorită 

sprijinului constant al consilierului, aveți ocazia să utilizați baza de date de clienți verificată 

a francizorului. În plus, vă recomandăm să profitați de gama largă de formare suplimentară 

oferită de Academia noastră Hausengel certificată, inclusiv numeroasele cursuri și cursuri 

de formare. 

 

� Obligațile francizaților 

 

Datoria dvs. ca francizat Hausengel include, mai presus de toate, reprezentarea onorabilă 

a mărcii Hausengel prin furnizarea de servicii în conformitate cu reglementările și standardele 

aplicabile, precum și menținerea imaginii mărcii. Sunteți obligat să vă abțineți de la acte care 

afectează reputația francizorului și să raportați acțiuni de acest fel francizorului. Consumul de 

alcool și utilizarea substanțelor psihoactive care au un impact negativ asupra furnizării 

de servicii sunt strict interzise. Francizatul este obligat să păstreze secretele comerciale 

și comerciale. După încheierea colaborării, francizatul este obligat să returneze francizorului 

toate documentele și materialele de instruire. În calitate de francizat, ar trebui să aveți grijă 

de securitatea socială în mod independent. 

 

� Taxe și penalități 

 

Fiecare francizat plătește francizorului o taxă de intrare de 300,00 euro atunci când se alătură 

sistemului de franciză. Taxa de franciză în curs include această sumă. Aceasta înseamnă că taxa 

de intrare este renunțată odată ce prima taxă de franciză a fost plătită. Familia dvs. îngrijită 

plătește această taxă în numele dvs. 

Francizatul plătește o taxă de franciză de 15,49 EUR pe zi de prestare a serviciilor pentru 

serviciile în curs. Taxa actuală de franciză este calculată numai pentru zilele în care furnizați 

serviciile dvs. de asistență pentru clienți. 



 

 

În plus, semnând cesiunea de daune, vă instruiți clientul (familia) de fiecare dată să efectueze 

un transfer direct la datele bancare ale Hausengel. 

  

În contractul de franciză veți găsi, de asemenea, informații despre sancțiunile contractuale pe 

care francizorul le poate impune dacă francizatul încalcă contractul. În acest caz, penalizarea 

contractuală este de 300 de euro pentru fiecare încălcare. Această reglementare are doar un 

caracter disciplinar. Încălcarea obligației de confidențialitate se pedepsește cu o penalitate 

contractuală în valoare de 5.000 de euro. Sancțiunile contractuale sunt impuse numai în cazuri 

individuale dificile, după ce s-au epuizat toate celelalte posibilități de a ajunge la un acord cu 

francizatul. 

 

 

� Interdictii 

 

Sunteți supus clauzei de neconcurență. Acest lucru înseamnă că dumneavoastră, în calitate de 

francizat Hausengel, nu aveți dreptul de a participa la o companie concurentă pe durata 

contractului și, în special, de a accepta comenzi de la o companie concurentă. 

 

În plus, nu aveți voie să intrați în nici o colaborare directă cu clienții francizorului și cu angajații 

Hausengel pe durata contractului și până la 6 luni după încetarea colaborării. 

 

� Rezilierea versus suspendarea contractului de franciză 

 

Contractul de franciză este încheiat pentru o perioadă de 9 luni și se reînnoiește automat, 

cu excepția cazului în care este reziliat cu un preaviz scris de trei luni. Oricare dintre părți are 

dreptul de a rezilia contractul cu un preaviz de 3 luni sau de a rezilia contractul pentru motive 

întemeiate, dacă francizatul nu își poate îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul 

contractului. 

 

Cu toate acestea, dacă nu doriți să reziliați contractul și, în același timp, nu puteți accepta 

o comandă, puteți suspenda contractul de franciză până când sunteți pregătit să acceptați din 

nou o comandă. În timpul perioadei de suspendare a contractului de franciză, afacerea 

dumneavoastră este activă, dar taxa de franciză curentă nu este datorată.  

 

Contractul de franciză este guvernat exclusiv de și interpretat în conformitate cu legile 

Republicii Federale Germania. Limba principală a acordului este germana. Versiunea germană 

a Acordului de franciză are prioritate față de celelalte versiuni lingvistice. 


