
 

 

Franšīzes līguma saturs - svarīgākie punkti 

 

� Franšīzes līgums  

 

Starp Jums kā aprūpētāju un "Hausengel" noslēgtā franšīzes līguma mērķis ir izveidot 

franšīzes attiecības starp franšīzes ņēmēju un franšīzes devēju. Noslēdzot līgumu, Jūs kļūstat 

par “Hausengel” franšīzes ņēmēju un varat sniegt pakalpojumus kā pašnodarbināta persona, 

izmantojot zīmolu “Hausengel” un izbaudīt franšīzes devēja pilnīgu aprūpi.  

 

Līgums sākas ar preambulu, kurā ir izklāstīti fakti, līgumslēdzēju pušu vērtības, kas ir 

sadarbības starp Jums kā aprūpētāju un “Hausengel” pamatā.  

 

 

� Franšīzes ņēmēja tiesības 

 

“Hausengel” franšīzes sistēma Jums sniedz dažādas tiesības un priekšrocības, kas atvieglo 

uzņēmējdarbību. Kļūstot par mūsu franšīzes ņēmēju, Jūs iegūstat tiesības izmantot vārdu 

“Hausengel” un “Hausengel” logotipu. Jūs iegūstat no franšīzes devēja mārketinga 

aktivitātēm un varat izmantot biroja telpas, kas atrodas Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund. 

Jums ir tiesības uzņēmuma sarakstē izmantot savu vēstuļu veidlapu. Mēs Jums nodrošinām 

personīgā konsultanta palīdzību un aprūpētāju informatīvo tālruni. Pateicoties pastāvīgajam 

konsultanta atbalstam, Jums ir iespēja izmantot franšīzes devēja pārbaudīto klientu datubāzi. 

Turklāt mēs iesakām izmantot mūsu sertificētās “Hausengel” akadēmijas plašo apmācību 

klāstu, kas ietver dažādus kursus un apmācības.  

 

� Franšīzes ņēmēja pienākumi 

 

“Hausengel” franšīzes ņēmēju pienākumi, galvenokārt, ir cienījama “Hausengel” zīmola 

pārstāvēšana, sniedzot pakalpojumus saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un normām, 

kā arī zīmola tēla saglabāšana. Jums ir pienākums izvairīties no darbībām, kas var kaitēt 

franšīzes devēja reputācijai, kā arī ziņot par šādām darbībām franšīzes devējam. Alkohola 

lietošana un citu vielu vai medikamentu lietošana, kas negatīvi ietekmē jūsu pakalpojumu 

sniegšanu, ir stingri aizliegta. Franšīzes ņēmējam ir pienākums glabāt uzņēmējdarbības un 

komercnoslēpumus. Pēc sadarbības izbeigšanas franšīzes ņēmēja pienākums ir atdot 

franšīzes devējam visus dokumentus un mācību materiālus. Jums kā franšīzes ņēmējam 

pašam ir jārūpējas par sociālo apdrošināšanu.  

 

� Maksas un līguma sodi  

 

Katrs franšīzes ņēmējs, iestājoties franšīzes sistēmā, franšīzes devējam maksā sākotnējo 

nodevu 300 EUR apmērā. Šī summa ir iekļauta pastāvīgajā franšīzes maksā. Tas nozīmē, ka 

pēc pirmās franšīzes maksas samaksas tā nav jāmaksā. To samaksā Jūsu aprūpējamās 

personas ģimene Jūsu vārdā.  

 



 

 

Franšīzes ņēmējs maksā ikmēneša franšīzes maksu par pastāvīgajiem pakalpojumiem. 

Franšīzes nodeva tiek aprēķināta tikai par tām dienām, kurās Jūs sniedzas aprūpes 

pakalpojumus saviem klientiem un tās apmērs ir 15,49 EUR/dienā. Turklāt, parakstot 

prasījumu cesiju, Jūs uzdodat savam klientam (ģimenei) katru reizi veikt pārskaitījumu tieši uz 

"Hausengel" bankas kontu.   

  

Franšīzes līgumā ir iekļauta arī informācija par sankcijām, ko franšīzes devējs var piemērot, ja 

franšīzes ņēmējs pārkāpj līguma noteikumus. Šajā gadījumā līgumsods ir 300 eiro par katru 

pārkāpumu. Šim noteikumam ir tikai disciplinārs raksturs. Konfidencialitātes pienākuma 

pārkāpums tiek sodīts ar līgumsodu 5000 eiro apmērā. Līgumsodi tiek piemēroti tikai 

sarežģītos individuālos gadījumos pēc tam, kad ir izsmeltas visas citas iespējas panākt 

vienošanos ar franšīzes ņēmēju. 

  

� Aizliegumi  

 

Uz Jums attiecas konkurences aizliegums. Tas nozīmē, ka Jums kā “Hausengel” franšīzes 

ņēmējam līguma darbības laikā nav tiesību piedalīties konkurentu uzņēmumos un pieņemt 

konkurentu uzņēmumu darba piedāvājumus. Turklāt līguma darbības laikā un 6 mēnešus pēc 

sadarbības pārtraukšanas ar Jūs nedrīkstat tieši sadarboties ar franšīzes devēja klientiem un 

“Hausengel” darbiniekiem. 

 

� Līguma izbeigšana un īslaicīga pārtraukšana  

 

Franšīzes līgums tiek noslēgts uz 9 mēnešiem un tiek automātiski pagarināts, ja vien tas 

netiek rakstiski izbeigts trīs mēnešus iepriekš. Katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības izbeigt 

līgumu ar atbilstošu paziņojumu, ievērojot trīs mēnešu paziņošanas termiņu, vai izbeigt 

līgumu ārkārtas kārtībā pamatota iemesla dēļ, kura dēļ franšīzes ņēmējs nespēj izpildīt 

līgumsaistības. 

 

Tomēr, ja nevēlaties izbeigt līgumu un tajā pašā laikā nevarat pieņemt darba piedāvājumu, 

varat īslaicīgi pārtraukt franšīzes līgumu, līdz esat gatavs atkal pieņemt kādu darba 

piedāvājumu. Franšīzes līguma īslaicīga pārtraukuma laikā uzņēmējdarbības reģistrācija 

joprojām ir aktīva, taču nav jāmaksā franšīzes maksa.  

 

Franšīzes līgumu reglamentē un interpretē tikai saskaņā ar Vācijas Federatīvās Republikas 

likumiem. Līguma galvenā valoda ir vācu valoda. Franšīzes līguma vācu valodas versija ir 

noteicošā attiecībā pret līguma versijām citās valodās.  

 

 

 


