
 

 

Co zawiera umowa franczyzy? 

 

Umowa franczyzowa, zawierana pomiędzy Państwem (opiekunami), a Hausengel ma na celu 

ustanowienie stosunku franczyzobiorca-franczyzodawca. Dzięki podpisaniu tej umowy stają 

się Państwo franczyzobiorcami Hausengel, dzięki czemu będą Państwo mogli świadczyć usługi 

jako samodzielni przesiębiorcy pod szyldem Hausengel i zostać objęci kompleksową opieką 

franczyzodawcy.  

Umowę rozpoczyna preambuła, w której określony zostaje stan faktyczny, intencje stron 

oraz idee i wartości, w oparciu o które będzie prowadzona współpraca między Hausengel 

i Państwem jako opiekunami.  

 

 

� Prawa franczyzobiorcy 

 

System franczyzowy Hausengel daje Państwu szereg praw i korzyści ułatwiających rzetelne 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opieki nad osobami starszymi. Stając się 

naszym franczyzobiorcą nabywają Państwo prawo do korzystania z nazwy Hausengel 

i do posługiwania się logotypem Hausengel. Mogą Państwo czerpać profity z działań 

marketingowych prowadzonych przez franczyzodawcę, oraz korzystać z własnego 

pomieszczenia firmowego pod adresem Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund i używać 

własnego nagłówka w korespondencji firmowej. Gwarantujemy Państwu fachowe doradztwo 

osobistego koordynatora oraz infolinię dla franczyzobiorców. Poprzez stałe wsparcie 

koordynatora mają Państwo możliwość korzystania ze sprawdzonej bazy klientów 

Franczyzodawcy. Ponadto w ramach współpracy nieustannie zachęcamy Państwa 

do korzystania z bogatej oferty kursów i szkoleń certyfikowanej Akademii Hausengel.  

 

� Obowiązki franczyzobiorcy  

 

Do Państwa obowiązków, jako franczyzobiorców Hausengel, należy przede wszystkim godne 

reprezentowanie marki Hausengel poprzez świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz dbanie o wizerunek marki. Mają Państwo obowiązek zaniechania 

działań, które godzą w dobre imię francyzodawcy oraz zgłaszania franczyzodawcy tego typu 

naruszeń. Surowo zabronione jest m.in. spożywanie alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, które wpływają negatywnie na sposób świadczenia usług. Franczyzobiorca 

jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Po zakończeniu współpracy 

franczyzobioraca ma obowiązek zwrotu wszelkich dokumentów i materiałów szkoleniowych, 

które otrzymał od franczyzodawcy. Powinni Państwo jako franczyzobiorca zadbać również 

o ubezpieczenie społeczne we własnym zakresie. 

 

 

� Koszty i kary umowne  

 

Przystępując do systemu franczyzowego, każdy franczyzobiorca wnosi kapitał początkowy 

w wysokości 300 euro. Kwota ta zawiera się w pierwszej bieżącej opłacie franczyzowej. 



 

 

Oznacza to, że po uiszczeniu pierwszej bieżącej opłaty franczyzowej (opłatę tę uiszcza 

w Państwa imieniu rodzina) opłata wstępna za przystąpienie do systemu franczyzy 

automatycznie nie jest naliczana.  

Za bieżące usługi franczyzodawcy, franczyzobiorca wnosi opłatę franczyzową w wysokości 

15,49€ za każdy dzień wykonywania zlecenia. Opłata ta naliczana jest wyłącznie za dni 

miesiąca, w których świadczą Państwo usługi dla swoich zleceniodawców. 

Ponadto poprzez podpisaną przez Państwa cesję wierzytelności, każdorazowo zobowiązują 

Państwo swojego zleceniowadcę (rodzinę) aby to on dokonał przelewu należności 

bezpośrednio na rachunek bankowy Hausengel.  

  

W umowie franczyzy znajdą Państwo także informacje o karach, które fraczyzodawca może 

nałożyć w przypadku naruszenia umowy przez franczyzobiorcę. Kara za naruszenie przepisów 

umowy to 300 euro za każdy przypadek naruszenia. Zapis ma charakter dyscyplinujący. Kara 

za złamanie umowy o zachowaniu poufności wynosi 5000 euro. Kary nakładane są jedynie 

w odosobnionych, trudnych przypadkach, po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości 

osiągnięcia porozumienia z fraczyzobiorcą. 

  

� Zakazy  

Obowiązuje Państwa zakaz konkurencji, co oznacza, że jeśli współpracują Państwo z Hausengel 

jako franczyzobiorcy, nie mogą Państwo w tym samym czasie podejmować zleceń w innej 

firmie o podobnym profilu działalności. 

Ponadto podczas trwania umowy franczyzowej i do 6 miesięcy po jej zakończeniu nie mogą 

Państwo podejmować bezpośredniej współpracy z klientami lub współpracownikami 

Hausengel oraz innymi franczyzobiorcami Hausengel. 

 

� Wypowiedzenie vs. zawieszenie umowy  

 

Umowa franczyzy zostaje zawarta na 9 miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu, jeśli na 

3 miesiące przed jej upływem nie zostanie złożone pisemne wypowiedzenie. Każdej ze stron 

umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym, jeśli zaistniał ważny powód, uniemożliwiający 

dalsze wykonywanie zobowiązań, wynikających z umowy.  

 

Jeśli jednak nie chcą Państwo wypowiadać umowy, ale jednocześnie nie są Państwo gotowi 

na podjęcie zlecenia w danym okresie, mogą Państwo zawiesić  umowę franczyzy do momentu 

ponownej gotowości do wyjazdu na zlecenie. W okresie zawieszenia umowy Państwa 

działalność gospodarcza (Gewerbe) jest aktywna, ale nie wnoszą Państwo bieżącej opłaty 

franczyzowej.  

 

Umowa franczyzy podlega przepisom prawa niemieckiego i będzie interpretowana zgodnie 

z tym prawem, a jej głównym językiem jest niemiecki. Niemiecka wersja językowa umowy 

franczyzy ma pierwszeństwo nad wszystkimi pozostałymi wersjami językowymi.  


