Ką apibrėžia franšizės sutartis?
Tarp Jūsų (slaugytojo) ir Hausengel sudarytos franšizės sutarties tikslas yra apibrėžti franšizės
santykius tarp franšizės gavėjo ir franšizės davėjo. Sutarties sudarymo pasekoje Jūs tampate
Hausengel franšizės gavėju ir galite teikti paslaugas kaip savarankiškai dirbantis asmuo su
„Hausengel“ prekiniu vardu bei naudotis franšizės davėjo paslaugomis „viskuo pasirūpinta“.
Sutarties įžangoje apibrėžiama sutarties šalių padėtis, nuostatos bei vertybės, kurios laikomos
bendradarbiavimo tarp Jūsų kaip slaugytojo ir Hausengel pagrindu.
Franšizės gavėjo teisės
Hausengel franšizės sistema Jums užtikrina visą eilę teisių ir naudų, kurios palengvina
individualios veiklos procesus. Tapdami mūsų franšizės gavėjais, Jūs įgyjate teisę naudotis
„Hausengel“ vardu ir Hausengel logotipu. Jūsų naudai franšizės davėjas nuolat atlieka
marketinginius veiksmus, o Jūs savo veiklos adresu galite naudoti įmonės adresą Tulpenweg
1, 35085 Ebsdorfergrund. Savo verslo korespondencijoje galite naudoti firminį blanką. Mes
užtikriname Jums kompetentingą asmeninio konsultanto pagalbą ir budinčią telefono liniją
slaugytojams. Nuolatinės konsultanto pagalbos dėka, Jūs turite galimybę naudotis franšizės
davėjo klientų duomenų baze. Be kita ko, mes rekomenduojame naudotis plačiu tobulinimosi
galimybių spektru mūsų sertifikuotoje Hausengel akademijoje, tame tarpe dalyvauti kursuose
bei mokymuose.
Franšizės gavėjo pareigos
Jūsų, kaip Hausengel franšizės gavėjo, pareiga pirmiausiai yra garbingas Hausengel prekinio
ženklo atstovavimas, teikiant savo paslaugas, remiantis galiojančiomis normomis
ir nuostatomis, bei prekinio ženklo įvaizdžio gerinimas. Jūs įsipareigojate vengti veiksmų, kurie
gali pakenkti franšizės davėjo reputacijai bei pranešti apie tokio pobūdžio veiksmus, jei jie būtų
pastebėti. Alkoholio bei psichotropinių medžiagų, kurios daro neigiamą poveikį paslaugų
atlikimo kokybei, vartojimas yra griežtai draudžiamas. Franšizės gavėjas įsipareigoja saugoti
įmonės bei verslo paslaptis. Pasibaigus bendradarbiavimui franšizės gavėjas įsipareigoja
grąžinti franšizės davėjui tam tikrus dokumentus bei mokomąją medžiagą. Būdamas franšizės
gavėju, Jūs privalote savarankiškai pasirūpinti socialiniu draudimu tėvynėje.

Mokesčiai ir sutartinės baudos
Kiekvienas franšizės gavėjas, tapdamas franšizės sistemos dalimi, privalo sumokėti stojamąjį
mokestį, kurio dydis yra 300,00 eurų. Šis mokestis yra įtrauktas į einamąjį franšizės mokestį.
Tai reiškia, kad stojamojo mokesčio mokėti nereikia jei sumokamas franšizės mokestis.
Šį mokestį Jūsų vardu sumoka slaugomo asmens šeima.
Už atliekamas einamąsias paslaugas franšizės gavėjas moka franšizės mokestį, kurio dydis yra
po 15,49 eurų už kiekvieną paslaugų teikimo dieną. Franšizės mokestis skaičiuojamas tik už tas
dienas, kai Jūs teikiate slaugos ir priežiūros paslaugas savo užsakovui.

Savo pasirašytu Reikalavimų perleidimu Jūs įpareigojate savo užsakovą (šeimą) kaskart atlikti
bankinį pavedimą tiesiogiai į Hausengel sąskaitą.
Franšizės sutartyje Jūs taip pat rasite informaciją apie sutartines baudas, kurias gali skirti
franšizės davėjas tais atvejais, jei franšizės gavėjas pažeidžia sutarties nuostatas. Tokiu atveju
sutartinė bauda gali būti 300 eurų už kiekvieną pažeidimą. Ši taisyklė yra tik drausminio
pobūdžio. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimas gali būti baudžiamas 5.000 eurų bauda.
Sutartinės baudos taikomos tik grubių sutarties pažeidimų atvejais, po to, kai išbandomos visos
kitos kompromiso su franšizės gavėju galimybės.
Draudimai
Jums galioja nekonkuravimo sąlyga. Tai reiškia, kad būdamas Hausengel franšizės gavėju,
sutarties galiojimo metu Jūs negalite tuo pačiu metu bendradarbiauti su konkuruojančia
įmone, o tuo labiau priimti konkuruojančios įmonės užsakymus.
Be to, sutarties galiojimo metu ir 6 mėnesius nuo bendradarbiavimo pabaigos, Jūs negalite
turėti tiesioginio bendradarbiavimo su franšizės davėjo klientais bei Hausengel darbuotojais.
Franšizės sutarties nutraukimas arba sustabdymas
Franšizės sutartis sudaroma 9 mėnesiams ir prasitęsia automatiškai, jei raštu nėra nutraukiama
prieš tris mėnesius. Abi sutarties šalys turi teisę į sutarties nutraukimą, laikantis 3 mėnesių
sutarties nutraukimo termino arba į sutarties nutraukimą prieš terminą dėl svarbios
priežasties, dėl kurios franšizės gavėjas negali toliau vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.
Tuo atveju, jei Jūs nenorite nutraukti sutarties, tačiau tuo pačiu negalite imtis užsakymo dėl
tam tikrų priežasčių, galite sustabdyti sutarties galiojimą iki to laiko, kol vėl galėsite imtis naujo
užsakymo. Franšizės sutarties sustabdymo laikotarpiu jūsų individuali veikla yra aktyvi, tačiau
franšizės mokestis nėra skaičiuojamas.
Franšizės sutarčiai taikomi išskirtinai tik Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai ir ji
interpretuojama remianti šia teise. Pagrindinė sutarties kalba yra vokiečių kalba. Vokiška
franšizės sutarties versija turi pirmumo teisę prieš versijas kitomis kalbomis.

