Voorwaarden lidmaatschap Nederlandse Franchise Vereniging

1. Aanvraag

2. Aspirant-lidmaatschap

3. Erkend Lidmaatschap

4. NFV Gecertificeerd lid

Inleveren:

Voorwaarden:
zoals onder AANVRAAG plus:

Voorwaarden:
zoals onder ASPIRANT-LIDMAATSCHAP plus:

Voorwaarden:
zoals onder ERKEND LIDMAATSCHAP plus:

1. Aanvraagformulier
2. Bewijs van inschrijving KvK
3. franchiseovereenkomst of
uitzicht daarop aangeven
4. Bewijs van inschrijving
Merkenbureau *)
5. Overzicht franchisenemers *)
6. Logo digitaal
Verder:
7. Onderschrijven Europese
Erecode inzake Franchising

1. Ingeleverde franchiseovereenkomst die
beoordeeld is op de vraag of er sprake is

1.
2.
3.
4.
5.

1. Minimaal 10 jaar als formule
opererend en minimaal 5 jaar NFV-lid
2. Landelijke dekking (eventueel
regionaal)
3. Goed geregelde communicatie tussen
franchisegever en franchisenemers bij
voorkeur d.m.v. Franchiseraad of
Franchisenemersvereniging
4. Opleidings- en scholingplan
5. Formule heeft een bovengemiddelde
naamsbekendheid
6. In kader financiële toets dient aanvrager:
Een solide solvabililteit, rentabiliteit en
liquiditeit te hebben (recente jaarrekening overleggen), in ieder geval dient het eigen
vermogen als ondergrens tweemaal de feeinkomsten te bedragen.
Franchisenemers dienen gemiddeld een inkomen te genereren dat gelijk is aan of hoger
is dan een gewaardeerd ondernemersloon
passend bij de branche plus 25% (methode
benchmark, overleg franchiseraad of bestuur,
verklaring accountant, inzage in
jaarrekeningen).

*) indien beschikbaar

goedkeuring in dit stadium niet
noodzakelijk)
2. Merk- en handelsnaam en domeinnaam zijn
geregistreerd en vastgelegd
3. Opererende pilot en zicht op een eerste
franchisenemer
4. Acceptabele exploitatiebegroting
5. Franchisegever verplicht zich op afroep
inzage te geven in recente jaarstukken
(balans en W/V rekening)
6. NFV statuten volledig van toepassing
7. Franchisegever verleent medewerking aan
de jaarlijkse enquête t.b.v. de NFV
franchisestatistiek

Status: geen;

Status: aspirant-lidmaatschap,

wel recht op contracttoetsing

recht op bijwoning alle NFV bijeenkomsten,
recht op toezending, Bulletins,
recht op advisering.
Geen stemrecht ALV, geen recht op gebruik
NFV-logo.
Valt voor het overige onder werking
NFV-statuten.

Duur procedure naar erkend lidmaatschap:
maximaal 3 jaar

Duur: zie onder AANVRAAG

Ontwikkelde formule
Franchising tenminste 2 jaar
Tenminste 1 pilot en 2 franchisenemers
Eigen functionerende website
Bescherming van de formule tegen
plagiaat
6. Goedgekeurde (in Nederlandse taal
gestelde) franchiseovereenkomst
7. (Schriftelijke) info t.b.v. franchisenemers
8. Profielschets voor franchisenemers
9. Acceptabel ondernemersinkomen
10. Acceptabele financiële voorwaarden als
entreegeld, franchisefee en marketinggelden
11. Voortdurende ondersteuning en
begeleiding franchisenemers.
12. Overdracht van know-how
13. Handboek aanwezig
14. Goed geregelde communicatie
15. Voortdurend onderhoud en ontwikkeling
van de formule
16. Bedrijfsbezoek inclusief presentatie

Status: Erkend lidmaatschap met alle daarbij
behorende rechten en plichten
Duur: voor zolang de formule aan de
betreffende voorwaarden voldoet.

Status: NFV Gecertificeerd lid,
dit wordt duidelijk op de NFV website
vermeld. Duur: voor zolang de formule aan de
betreffende voorwaarden voldoet.
NB: De formule die in aanmerking wil komen
dient de aanvraag in. Elke 3 jaar toetsing door
leden-commissie.

