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1.10 Franchisevergoeding  
 
Voor het gebruik van de franchiseformule van Kwali-tijd betaalt u als franchisenemer een 
franchisevergoeding. 
 
De entree fee 
Deze vergoeding wordt in rekening gebracht voor de investeringen, zowel in tijd als in geld, 
die de franchisegever Kwali-tijd heeft gedaan voor de ontwikkeling van de franchiseformule. 
Ook wordt een deel van de kosten voor het opstarten van uw eigen franchiseonderneming 
hieruit betaald. Dat is een eenmalig bedrag van € 1500,-, ineens te betalen bij de start van de 
samenwerking. 
 
Uniformiteit is kenmerkend voor Kwali-tijd, dus zal Kwali-tijd aan startende ondernemers een 
en hetzelfde bedrag vragen. Dit bedrag kan echter in de loop van de tijd toenemen. Daarnaast 
komt er een bedrag van goodwill bij. De franchiseformule heeft zich bewezen en de 
franchisenemer wordt daardoor in staat geacht meer te verdienen. 
 
In de entree fee kunnen de volgende – voor u gemaakte kosten- worden opgenomen: 
 Het ontwikkelen van een professionele franchiseformule 
 Het realiseren van naamsbekendheid 
 Markt- en of locatie onderzoek 
 Opstartbegeleiding 
 Kosten van expansie van de franchiseformule, bijvoorbeeld wervingskosten 
 
Franchisefee 
Kwali-tijd zal de franchiseformule onderhouden en permanent moeten ontwikkelen. U hebt als 
franchiseondernemer recht op ondersteuning en begeleiding op commercieel en technisch 
gebied. Ook zal Kwali-tijd advies geven over het voeren van een administratie, de financiering, 
de marketing, reclame- en promotieactiviteiten. De royalty is een jaarlijkse vergoeding ter 
grootte van 5% van de netto omzet,  exclusief BTW, van de gefranchisede vestiging, met een 
minimumbedrag van €  100,- per maand vanaf de 7e maand na aanvang van deze 
overeenkomst. Ter vaststelling van de definitieve fee zal na afloop van het kalenderjaar 
achteraf door de franchisenemer een door Kwali-tijd goedgekeurde adviseur een 
omzetspecificatie aan Kwali-tijd overhandigd worden aan de hand waarvan een verrekening 
zal plaatsvinden. Als de omzet hoger is dan de minimale bijdrage van €  100,- per maand dan 
zal de franchisenemer het resterende bedrag per omgaande overmaken aan Kwali-tijd. 
 
Reclamebijdrage 
Het opstellen van het reclame- en promotiebeleid, de voorbereiding van reclame activiteiten 
en de uitvoering vindt centraal bij Kwali-tijd plaats. De kosten van deze inspanningen worden 
door de franchisegever doorberekend aan de franchisenemer.  
 


