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Nu Skins actie met het Dr. Dana Nail Renewal System 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Nu Skin's actie met het Dr. Dana Nail Renewal System (de “Actie”) is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

 

1. Deze Actie is geldig van woensdag 8 april om 9.00 uur CEST tot en met zondag 31 mei om 23.59 uur CEST en alleen 

zolang de voorraad strekt gedurende deze periode. De deelnemende landen hieraan zijn: België, Denemarken, 

Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 

Oekraïne, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, 

Zweden en Zwitserland. 

2. De Actie bestaat uit een korting van 50% die automatisch zal worden verrekend bij aankoop van een Dr Dana Nail 

Renewal System (hierna “Nail System”) via je lokale Nu Skin-website (www.nuskin.com). Afhankelijk van of je een 

Brand Affiliate/Member of een Retailklant bent, wordt de korting van 50% toegepast op de Prijs voor Members 

dan wel de Verkoopprijs. Alle bestellingen voor Nail Systems die via WIC worden geplaatst, zullen ook automatisch 

profiteren van de 50% korting. Let wel, uitsluitend gedurende de actieperiode. De Actie is niet van toepassing op 

bestellingen die via DOWIC geplaatst worden. 

3. Voor Brand Affiliates worden het Verkoopvolume (Sales Volume, SV) en de Commissionabele verkoopwaarde 

(Commissionable Sales Value, CSV) van de Nail Systems ook verminderd met 50% gedurende de Actie. 

4. De Actie kan niet gecombineerd worden met of toegepast worden op andere verkopen, acties, kortingen, codes, 

coupons en/of aanbiedingen en kan niet toegevoegd worden aan Automatic Delivery Rewards (“ADR”)-

bestellingen. De Actie is niet van toepassing op aankopen die met ADR-productpunten zijn gedaan. 

5. Op deze Actie zijn de gebruikelijke verzendkosten van toepassing. 

6. Nu Skin behoudt zich het recht voor om de Actie op elk moment in te trekken, te wijzigen of te annuleren. 

7. Nu Skin behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Een herziene 

versie gaat met onmiddellijke ingang van kracht, zodra deze op de website wordt weergegeven. 

8. De originele Engelse versie van deze algemene voorwaarden is vertaald in andere talen. In geval van 

tegenstrijdigheden tussen de Engelstalige versie en de vertaling van deze algemene voorwaarden, heeft de 

Engelse versie voorrang. 

9. Deze voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden van Nu Skin en/of de 

voorwaarden van je Overeenkomst voor Members of Brand Affiliates, naar gelang het geval. In geval van 

afwijkingen of tegenstrijdigheden, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot de 

Actie. 

10. Neem in geval van klachten of vragen contact op met je plaatselijke klantenservice. De contactgegevens zijn te 

vinden op je lokale Nu Skin-website.  

11. Raadpleeg de verklarende woordenlijst op www.nuskin.com voor meer informatie over alle geregistreerde 

handelsmerken.  
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