Aanvraagformulier voor franchisenemer
Bedankt voor uw interesse in het franchisenet van Hector Chicken!
Dit formulier dient om de nodige informatie te verzamelen zodat ons beheerteam kan bepalen of u beantwoordt aan de criteria om een franchisenemer te
worden. De in dit formulier verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Het feit dat de kandidaat dit aanvraagformulier ondertekent en
overhandigt en dat Hector Chicken de verstrekte informatie en de voortvloeiende controlerapporten analyseert, houden geenszins een verbintenis of
belofte vanwege de kandidaat of Hector Chicken in om een overeenkomst te sluiten.
Alleenstaande aanvrager

U vult dit formulier in als:

Zakenpartner van een andere aanvrager

Persoonlijke identificatie
Voornaam en naam:

Geboortedatum : (aaaammjj)

Telefoon (GSM) :

Telefoon (WERK) :

Gesproken ta(a)l(en):

Telefoon (VAST) :

Mail (PRIVE) :

Burgerlijke staat:

Adres (PRIVE) :

Stad :

Naam van uw partner:

Provincie :

Postcode :

Vorig adres (indien u minder dan twee jaar op het bovenstaande adres woont):
Adres (privé) :

Stad :

Provincie :

Postcode :

In het kader van de verificatie van uw referenties en kredietwaardigheid kan Hector Chicken u vragen om uw INSZ-nummer (identificatienummer van de Belgische sociale zekerheid) te verstrekken.

Algemeen profiel
hogeschool

Opleidingsniveau

Universiteit :

Last diploma:
Bent u eigenaar (geweest) van een eigen handelsonderneming?

ja

nee

ja

nee

Zo ja, leg kort uit waarover het gaat/ging:
Hebt u een handicap of fysieke beperking die u verhindert om bepaalde soorten werk uit te voeren?
Zo ja, om welke handicap of beperking gaat het? :
Uw jaarlijkse inkomen uit uw laatste job/activiteit lag bij benadering in de volgende schijf:

Werkervaring

€ 0 à 39 999

€ 70 000 à 99 999

€ 40 000 à 69 999

€ 100 000 et plus

(meest recente bovenaan)

Ervaring 1
Functietitel en verantwoordelijkheden:

Startdatum:

Naam contactpersoon: :

Telefoon (contactpersoon) :

Adres :

Stad :

Provincie :

Postcode :

Einddatum:

Bedrijfsnaam/naam werkgever
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Werkervaring (vervolg)
Ervaring 2
Functietitel en verantwoordelijkheden:

Startdatum:

Naam contactpersoon: :

Telefoon (contactpersoon) :

Adres :

Stad :

Provincie :

Postcode :

Einddatum:

Bedrijfsnaam/naam werkgever

Ervaring 3
Functietitel en verantwoordelijkheden:

Startdatum:

Naam contactpersoon: :

Telefoon (contactpersoon) :

Adres :

Stad :

Provincie :

Postcode :

Einddatum:

Bedrijfsnaam/naam werkgever

Interesse in een Hector Chicken-franchise
Waar hebt u voor het eerst over Hector Chicken gehoord? (bv. op het internet, via een bestaande franchisenemer):

Wat is volgens u uw kennisniveau van de horeca?

Wat is volgens u uw kennisniveau van fastfood?

Waarom wilt u een Hector Chicken-franchise opstarten?

Op basis van welke persoonlijke eigenschappen denkt u dat u een veelbelovende franchisenemer zou zijn voor Hector Chicken?

Kent u iemand die momenteel franchisenemer is bij Hector Chicken?

ja

nee

Zo ja, wat is uw band met deze persoon (bv. beroepsrelatie, vriend)?
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Diverse informatie (gerechtelijke antecedenten, faillissement enz.)
Werd u al eens schuldig bevonden aan een misdrijf (ander dan een klein verkeersmisdrijf) of bent u momenteel betrokken bij een strafrechtelijke vervolging?

ja

nee

ja

nee

Zo ja, graag preciseren:
Was u al eens eisende of gedaagde partij in een burgerlijk proces?
Zo ja, graag preciseren:
Bent u of is de onderneming waarvan u vennoot was, failliet gegaan of door een of meerdere schuldeisers gerechtelijk aangeklaagd wegens insolventie?
ja

Zo ja, graag preciseren:

nee

Aanvullende informatie
Vermeld hier alle informatie die volgens u van belang kan zijn voor de evaluatie van uw aanvraag:

Referencies
Geef minstens twee referenties op (andere dan uw advocaat, boekhouder of andere professional)
Referencie 1
Aard van de relatie met u :
Naam van de contact:

Telefoon :

Adres :

Stad :

Provincie :

Postcode :

Aard van de relatie met u (bv. voormalige werkgever):

Referencie 2
Aard van de relatie met u :
Naam van de contact:

Telefoon :

Adres :

Stad :

Provincie :

Postcode :

Aard van de relatie met u (bv. voormalige werkgever):
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Erkenning en toestemming
Volgens de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn persoonsgegevens, verzameld door een onderneming,
vertrouwelijk en mogen deze door de genoemde onderneming niet worden gebruikt of verspreid zonder de voorafgaande toestemming van het
individu, tenzij een beschikking is verkregen bij het gerecht, die de verspreiding van de op deze manier verzamelde persoonsgegevens toelaat.
Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming voor het volgende:
a) Hector Chicken mag de persoonsgegevens verstrekt in dit formulier gebruiken om uw aanvraag te evalueren en, indien uw aanvraag
wordt aanvaard, deze gegevens waar nodig intern gebruiken.
b) Hector Chicken mag de persoonsgegevens opgegeven in dit formulier meedelen aan elke persoon, elke onderneming en elkkabinet, en
mag informatie bij deze personen, ondernemingen en kabinetten opvragen met als enige doel de persoonsgegevens opgegeven in dit
formulier na te trekken en te bepalen of u beantwoordt aan de criteria van Hector Chicken om franchisenemer te worden.
De ondergetekende erkent en stemt ermee in dat, indien nodig, een onderzoek kan worden gevoerd om de persoonsgegevens opgegeven in dit
formulier te verifiëren en dat andere persoonsgegevens kunnen worden verzameld over de financiële situatie van de ondergetekende. De
ondergetekende geeft zijn voormalige werkgevers, onderwijsinstellingen, financiële instellingen en referenties de toestemming om aan Hector
Chicken alle persoonlijke informatie mee te delen die ze over hem hebben. De ondergetekende verzaakt aan het recht op enige rechtsvervolging
en vrijwaart Hector Chicken van enige vordering of aansprakelijkheid van welke aard ook die op welke manier ook aan het betreffende
onderzoek verbonden is. De ondergetekende vrijwaart ook elke persoon, elk kabinet en elke onderneming die persoonsgegevens over hem
verstrekt van elke vordering of aansprakelijkheid van welke aard ook die op welke manier ook met deze verspreiding van gegevens door deze
laatsten verbonden is.
Bovendien erkent de ondergetekende dat Hector Chicken meerdere criteria heeft gedefinieerd om zijn franchisenemers te selecteren. Hector
Chicken heeft bijgevolg het recht om een aanvraag af te wijzen zonder de redenen hiervoor bekend te maken.
De ondergetekende bevestigt dat dit formulier volledig, nauwgezet en naar zijn beste kennis werd ingevuld en dat de informatie
waarachtig is. Alle onjuiste informatie of betekenisvolle weglating zal aanleiding geven tot de afwijzing van de aanvraag en de
stopzetting van elke overeenkomst tussen de ondergetekende en Hector Chicken, indien dergelijk feit na de aanvaarding van de
aanvraag wordt ontdekt.
Indien de aanvraag van de ondergetekende wordt afgewezen, zal deze laatste een nieuw aanvraagformulier moeten invullen om zich opnieuw
kandidaat te stellen. Hector Chicken bevestigt zich te willen schikken naar de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer voor wat de opslag en vernietiging van deze informatie aangaat.
OP _____ (DAG)

(MAAND) ___________ 20 ____ (JAAR°

HANDTEKENING VAN DE KANDIDAAT

VOLLEDIGE NAAM VAN DE KANDIDAAT IN HOOFDLETTERS

Enkele aandachtspunten:
1. Vul dit formulier volledig in.
2. Sla het formulier ook in uw persoonlijke dossiers op (op uw computer).
3. Stuur een ondertekende versie samen met uw curriculum vitae naar
franchise@hectorchicken.com (of per post naar HOGGAR FINANCE SA, 2A
Place de Paris. 2314 LUXEMBURG).
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