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Dwaling franchisenemer; franchisegever handelt onrechtmatig vanwege doorgeven verkeerde prognoses

Rechtbank Rotterdam, 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8757  ‐ Op SmartNewz sinds: 13 maart 2019

In deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam ging het om een geschil aangaande een franchiseovereenkomst, gesloten tussen eisende partij Dobey Retail B.V.
(hierna: ”Dobey”) en twee gedaagden (hierna: “gedaagden”). Op grond van deze franchiseovereenkomst zouden gedaagden met de franchiseformule van Dobey een
detailhandel in dierenbenodigdheden exploiteren. Gedaagden exploiteren onder andere een (dieren)winkel. De winkel laat van meet af aan negatieve resultaten zien,
waardoor de op voorhand overeengekomen begrotingen niet gehaald worden. Om die reden vordert Dobey in conventie een aantal openstaande bedragen van
gedaagden. Gedaagden vorderen in reconventie dat een verklaring voor recht dat juist Dobey primair onrechtmatig heeft gehandeld, en subsidiair dat Dobey
gedaagden heeft laten dwalen bij het aangaan van de franchiseovereenkomst. Rechtbank behandelt voorts het standpunt van gedaagden eerst, aangezien dat dat zijn
weerslag zal hebben op de vorderingen van Dobey.

Gedaagden stellen zich subsidiair op het standpunt dat zij door de onjuistheid in de door Dobey opgemaakte exploitatiebegroting, de investeringsbegroting en het
businessplan, met het aangaan van de franchiseovereenkomst heeft gedwaald (artikel 6:228 lid 1 onder a BW). Dobey verweert zich door te stellen dat de
rechtsvordering tot vernietiging van de rechtshandeling (het aangaan van de franchiseovereenkomst) is verjaard, aangezien artikel 3:52 lid 1 onder c BW van
toepassing is. In dat artikel is bepaald dat een rechtsvordering tot vernietiging van een rechtshandeling verjaart, drie jaar nadat de dwaling ontdekt is. De rechtbank
gaat hierin mee, aangezien uit de overlegde correspondentie blijkt dat gedaagden begin 2012 al bekend waren met de dwaling, maar hier pas eind 2016 werk van
hebben gemaakt. De verjaring was dus ruimschoots ingetreden, waardoor de (subsidiaire) vordering faalt.

Vervolgens wordt de primaire vordering van gedaagden besproken. Hierbij wordt door de rechtbank meegenomen dat door het verschil in kennis, kunde en ervaring,
een zwaardere verantwoordelijkheid geldt voor Dobey om gedaagden, als aanstaande franchisenemer, behoorlijk te informeren over de (on)mogelijkheden om de
winkel gunstig te exploiteren. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt dat Dobey bij een haalbaarheidsonderzoek een essentiële concurrent niet heeft benoemd,
aangezien uit een rapport blijkt dat op slechts 2,8 km van de winkel concurrent Tuincentrum De Bosrand gevestigd is. Met deze concurrentie heeft Dobey geen
rekening gehouden in de exploitatiebegroting, de investeringsbegroting of het businessplan. Doordat geen rekening is gehouden met deze concurrent, die betrekkelijk
dichtbij de locatie van de winkel van gedaagden zit, is de werkelijke concurrentie groter dan Dobey aan gedaagden had voorgespiegeld. De rechtbank komt tot de
conclusie dat Dobey, door concurrent De Bosrand niet mee te nemen in haar begrotingen, onrechtmatig jegens gedaagden heeft gehandeld en uit dien hoofde
aansprakelijk is tot vergoeding van de ten gevolge daarvan door gedaagden geleden schade.

De rechtbank verwijst de zaak naar de rol opdat gedaagden bij akte nader kunnen stellen en aannemelijk kunnen maken welke schade ten gevolge van de
onrechtmatige daad van Dobey is ontstaan. Dobey zal daarop bij akte kunnen reageren en tevens haar stellingen over eigen schuld van gedaagden kunnen benoemen.
De rechtbank zal overige beslissingen aanhouden.

S.C.H.M. Leijten ‐ Van Iersel Luchtman
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