OVEREENKOMST VOOR BRAND AFFILIATES EN INTERNATIONALE
SPONSORS
BELGIË

Deze Overeenkomst voor Brand Affiliates en Internationale
sponsors wordt gesloten tussen Nu Skin International, Inc., een
naamloze vennootschap gevestigd te 75 West Center Street, Provo,
Utah 84601, Verenigde Staten van Amerika ("NSI") en mij.
NSI en ik begrijpen en gaan ermee akkoord dat deze Overeenkomst
voor Brand Affiliates een afzonderlijke overeenkomst is die losstaat
van de Productaankoopovereenkomst in het Verblijfsland met Nu
Skin Local (zoals vastgelegd in de PAO).

A.

Definities

De betekenis van termen met een hoofdletter die niet in dit deel
van de Overeenkomst voor Brand Affiliates opgenomen zijn, kunt u
terugvinden in de Beleidsregels en Procedures.
"Bonus" verwijst naar de vergoeding die aan een Brand Affiliate
betaald wordt op basis van de hoeveelheid Producten die de Brand
Affiliate, zijn downline organisatie en zijn Breakaway Executives
verkocht hebben, na voldaan te hebben aan alle voorwaarden van
het Verkoopprestatieprogramma. Nu Skin Local is gemachtigd om
Bonussen te betalen aan Brand Affiliates in het Verblijfsland.
"Contract" verwijst naar de overeenkomst tussen Nu Skin en mij,
bestaande uit deze Overeenkomst voor Brand Affiliates en de PAO
(zoals beide hieronder gedefinieerd worden).
“Brand Affiliate” verwijst naar een zelfstandige contractant die op
grond van deze Overeenkomst voor Brand Affiliates van NSI de
toestemming gekregen heeft om de Producten te promoten,
andere Brand Affiliates aan te werven en Bonussen te krijgen
volgens de voorwaarden van het Verkoopprestatieprogramma.
"Overeenkomst voor Brand Affiliates" verwijst naar deze Brand
Affiliates- en Internationale Sponsorovereenkomst, met inbegrip
van
de
Beleidsregels
en
Procedures,
het
Verkoopprestatieprogramma en materiaal dat relevant is voor
optionele programma's, die gewijzigd kunnen worden en die hierin
opgenomen zijn door middel van verwijzing.
"Nu Skin" verwijst naar NSI, Nu Skin Local en hun aangesloten
bedrijven.
“Producten” verwijst naar de producten en diensten van Nu Skin,
die verkocht worden via Nu Skin Local in de afzonderlijke
Gemachtigde Landen.
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“Beleidsregels en Procedures” verwijst naar de beleidsregels die
regelen hoe een Brand Affiliate zijn onderneming moet leiden en
die de rechten en relaties van de partijen vastleggen.
"Verblijfsland" verwijst, als u een natuurlijke persoon bent, naar
het land, het grondgebied of ander politiek rechtsgebied waar u
een burger bent of rechtmatig verblijft en waarvan u de nationale
Overeenkomst voor Brand Affiliates uitgevoerd hebt. Als u een
Rechtspersoon bent, zoals een naamloze vennootschap,
vennootschap onder firma of vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid of elke andere vorm van handelsorganisatie,
verwijst het naar het land, het grondgebied of ander politiek
rechtsgebied waar u conform de wetgeving van uw Verblijfsland
opgericht bent, en elk lid van de Rechtspersoon is bij wet
gemachtigd om zaken te doen in het Verblijfsland, waarvan u de
nationale Overeenkomst voor Brand Affiliates uitgevoerd hebt.
"Verkoopprestatieprogramma" verwijst naar het specifieke plan
met alle details en voorwaarden van de vergoedingsstructuur voor
Brand Affiliates.

B.

Recht om Producten te verkopen en Brand Affiliates te
sponsoren in mijn Verblijfsland

Conform de voorwaarden van de Overeenkomst voor Brand
Affiliates benoemt NSI mij hierbij tot Brand Affiliate. Als Brand
Affiliate heb ik het recht om (a) in mijn Verblijfsland de Producten
te promoten door persoonlijke contacten, voornamelijk thuis, en
(b) in mijn Verblijfsland nieuwe Brand Affiliates te sponsoren.
Ik ga ermee akkoord dat deze Overeenkomst voor Brand Affiliates
aangenomen wordt in Utah, VS.

C.

Recht om te sponsoren en Producten te kopen in NietVerblijfslanden

NSI geeft mij het recht om nieuwe Brand Affiliates in NietVerblijfslanden te sponsoren. Deze Overeenkomst voor Brand
Affiliates geeft mij niet het recht om Producten in NietVerblijfslanden te promoten, tenzij ik inwoner van een EER-land
ben waarvoor speciale voorwaarden gelden.
Ik erken dat elk Niet-Verblijfsland specifieke wetten en
voorwaarden kan hebben die van toepassing zijn op mij als sponsor
van Brand Affiliates in dat Niet-Verblijfsland, en ik ga ermee
akkoord om alle wetten, statuten en voorschriften van dat NietVerblijfsland na te leven, met inbegrip van maar niet beperkt tot
alle immigratie-, visum- en registratievoorwaarden.
Conform de PAO verbind ik mij ertoe dat ik in een Niet-Verblijfsland
alleen Producten mag kopen van een aangesloten bedrijf van Nu
Skin, dat als de exclusieve groothandelaar aangesteld is in dat Niet-
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Verblijfsland. Verder ga ik ermee akkoord dat (i) ik in een NietVerblijfsland alleen Producten mag kopen voor persoonlijk gebruik
of voor demonstraties aan potentiële nieuwe Brand Affiliates, (ii) ik
in een Niet-Verblijfsland geen Producten, direct of indirect, zal
verkopen, doorverkopen of verdelen, tenzij ik inwoner van een
EER-land ben waarvoor speciale voorwaarden gelden, en (iii) ik alle
geldende wetten betreffende de aankoop van Producten in een
Niet-Verblijfsland zal naleven.

D.

Zelfstandige contractant

Ik erken en ga ermee akkoord dat ik als Brand Affiliate een
zelfstandige contractant en geen werknemer van Nu Skin ben. Als
zelfstandige contract:
•

ben ik mijn eigen baas en bepaal ik naar eigen goeddunken
wanneer ik werk en hoeveel uur ik werk;

•

krijg ik Bonussen uitbetaald op basis van aan- en verkopen en
niet het aantal uur dat ik werk;

•

ben ik onderhevig aan ondernemersrisico's en ben ik
aansprakelijk voor elk verlies dat ik lijd als Brand Affiliate;

•

verkrijg ik, indien nodig, een fiscaal identificatienummer;

•

betaal ik mijn eigen licentiekosten en verzekeringspremies;

•

draag ik alle kosten van mijn onderneming, met inbegrip van
maar niet beperkt tot reis-, vertier-, kantoor-, administratieve,
juridische, uitrustings-, boekhoudings- en algemene kosten,
zonder voorschotten, terugbetalingen of waarborgen van Nu
Skin;

•

word ik niet als werknemer behandeld voor fiscale
doeleinden; en

•

betaal ik alle belastingen voor zelfstandigen, zoals vereist door
de wet.

Ik ben geen werknemer, handelsagent, commissionair of wettige
vertegenwoordiger van Nu Skin en ik ben, tenzij anderszins
toegestaan door het Contract, niet bevoegd om op te treden uit
naam van Nu Skin. Niets in dit Contract is bedoeld of wordt geacht
een partnerschaps-, agentschaps-, werkgever-werknemer- of een
joint-venturerelatie te vormen tussen Nu Skin en mij.
E.

Bonussen

(a) Ik krijg Bonussen op basis van de aan- en verkoop van
Producten, niet voor sponsoring. Ik begrijp en ga ermee akkoord
dat ik, om Bonussen te kunnen krijgen, aan alle vereisten van het
Verkoopprestatieprogramma moet voldoen en ik de voorwaarden
van het Contract niet mag schenden.
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(b) Ik zal geen Nu Skin-producten kopen enkel en alleen om in
aanmerking te komen voor Bonussen. Ik ga ermee akkoord dat,
voordat ik een nieuwe productbestelling plaats, ik minstens 80%
van de vorige bestellingen verkocht of verbruikt heb.
(c) Ik ga ermee akkoord dat het krijgen van Bonussen en erkenning
deels gebaseerd is op mijn bereidwilligheid om een aanzienlijk deel
van mijn tijd te besteden om (i) mijn Downline Organisatie op te
leiden, aan te moedigen, te controleren en te begeleiden in het
verkopen van Producten aan klanten, (ii) persoonlijk Producten te
verkopen, en (iii) het bedrijf te promoten.

F.

Verklaringen en garanties

Ik verklaar en garandeer dat ik gemachtigd ben om deze
Overeenkomst voor Brand Affiliates te sluiten, dat ik voldoe aan
alle wettige vereisten om een geldig contract te sluiten, en dat de
Overeenkomst voor Brand Affiliates een wettig, geldig en bindend
contract vormt wanneer ze door mij uitgevoerd en overhandigd
wordt en door NSI aangenomen wordt, zoals hierin omschreven.
Ik verklaar en garandeer dat: (a) de informatie die ik verstrekt heb
in de Overeenkomst voor Brand Affiliates, juist en volledig is en,
indien ik onjuiste of misleidende informatie verstrekt heb, NSI
gemachtigd is om naar eigen keuze de respectievelijke onderdelen
van de Overeenkomst voor Brand Affiliates vanaf de aanvang ervan
nietig te verklaren; (b) het ID-nummer of fiscaal
identificatienummer dat ik verstrekt heb, mijn correcte fiscale
identificatienummer is voor mijn Verblijfsland; (c) als ik een
natuurlijke persoon ben, ik een burger of wettige inwoner van mijn
Verblijfsland ben en het wettelijke recht heb om als Brand Affiliate
te handelen in het Verblijfsland; en (d) ik, als ik een rechtspersoon
ben, zoals een naamloze vennootschap, vennootschap onder firma
of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of elke andere
vorm van handelsorganisatie, conform de wetgeving van mijn
Verblijfsland opgericht ben, en dat elk lid van de rechtspersoon bij
wet gemachtigd is om zaken te doen in het Verblijfsland.
Ik verklaar en garandeer dat noch ik noch mijn
partner/echtgeno(o)t(e) (of, als ik een vennootschap of andere
handelsorganisatie ben, elke deelnemer daarvan die vermeld is of
zou moeten zijn op het formulier voor rechtspersonen)
bedrijfsactiviteiten uitgeoefend hebben in het kader van de Brand
Affiliate Account van een andere onderneming in de zes maanden
(een jaar voor diegenen die het equivalent van de pintitel van
Executive of hoger volgens het Verkoopprestatieprogramma
hadden) die onmiddellijk voorafgaan aan mijn inschrijving onder
mijn Sponsor, zoals in deze overeenkomst geïdentificeerd.
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G.

Machtiging om persoonlijke informatie over te dragen

Opdat NSI of Nu Skin Local mijn Nu Skin-Brand Affiliate Account
ondersteuning zou kunnen verlenen, geef ik de machtiging om
persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die (a) ik verstrekt heb
aan NSI of Nu Skin Local met betrekking tot mijn Brand Affiliate
Account en Downline Organisatie, of (b) voortvloeit uit mijn
activiteiten als Brand Affiliate, over te dragen en bekend te maken
aan (i) de moedermaatschappij en aangesloten bedrijven waar die
ook gevestigd zijn, (ii) mijn zelfstandige upline Brand Affiliates bij
Nu Skin indien dat nodig is om een goede upline ondersteuning te
garanderen, en (iii) de geschikte overheidsinstellingen of
regelgevende instanties indien dit bij wet vereist is. Verder geef ik
NSI of Nu Skin Local de machtiging om mijn persoonlijke informatie
aan te wenden voor de erkenning van Brand Affiliates en
marketingmateriaal.

H.

Privacyverklaring

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens verwerkt worden,
zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van Nu Skin.

I.

Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

(a) Vrijwaring
Ik vrijwaar Nu Skin en elk van zijn aandeelhouders, agenten,
bestuursleden en werknemers tegen vorderingen, eisen,
aansprakelijkheden, verlies, acties, oorzaken voor actie, kosten of
uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke
advocaatkosten die, direct of indirect, het resultaat zijn van of
voortkomen uit daden of verzuim door mezelf tijdens de uitvoering
van mijn activiteiten als zelfstandige Brand Affiliate, met inbegrip
van maar niet beperkt tot schending van verklaringen en garanties,
wezenlijke schending van de Overeenkomst voor Brand Affiliates
en andere overeenkomsten tussen de partijen, of andere
vorderingen of oorzaken voor actie.
(b) Beperking van aansprakelijkheid
DEZE CLAUSULE BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NU SKIN
TEN AANZIEN VAN U. GELIEVE ZE AANDACHTIG TE LEZEN.
IK GA ERMEE AKKOORD DAT DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID
VOOR NU SKIN VOOR VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE
OVEREENKOMST OF UIT MIJN RELATIE MET NU SKIN, MET
INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT OORZAKEN VOOR ACTIE
DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE
DAAD OF BILLIJKHEID, BEPERKT ZULLEN ZIJN TOT DE KOSTEN VAN
DE PRODUCTEN DIE IK GEKOCHT HEB VAN NU SKIN LOCAL IN DE
PERIODE VAN TWAALF MAANDEN DIE VOORAFGAAT AAN DE
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DATUM WAAROP U NU SKIN OP DE HOOGTE GEBRACHT HEBT VAN
HET GESCHIL, OF US$ 6.000,00 INDIEN DAT BEDRAG GROTER IS.

J.

Verplichte en bindende arbitrage

1. DEZE OVEREENKOMST VOOR BRAND AFFILIATES IS
ONDERWORPEN AAN ARBITRAGE. ARBITRAGE OF HET OPLOSSEN
VAN EVENTUELE ANDERE GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF
GERELATEERD ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST VOOR BRAND
AFFILIATES, WORDEN UITSLUITEND BEHANDELD IN UTAH, VS. De
plaats van herkomst van dit Contract is de staat Utah in de
Verenigde Staten en deze overeenkomst wordt onderworpen aan,
opgesteld overeenkomstig en geïnterpreteerd volgens de wetten
van Utah, zonder uitvoering te geven aan de regels met betrekking
tot de keuze van de toepasselijke wetgeving. Het exclusieve
rechtsgebied voor geschillen en rechtspraak is in Salt Lake County,
Utah, VS. Ik erken de rechtsbevoegdheid van eender welke
rechtbank in de staat Utah en doe afstand van enig bezwaar inzake
niet-geëigend rechtsgebied.
2. Ik ga ermee akkoord dat Geschillen opgelost en geregeld worden
in overeenstemming met en krachtens de voorwaarden van dit
artikel, en volgens de regels en procedures vermeld in Hoofdstuk 7
(Arbitrage) van de Beleidsregels en Procedures of online
geraadpleegd kunnen worden in het Office-onderdeel van een
bedrijfswebsite. De arbitrageprocedure wordt afgehandeld in Salt
Lake City, Utah, VS. De arbitrage wordt gevoerd in het Engels, maar
op verzoek en kosten van een partij worden documenten en
getuigenverklaringen naar een andere taal vertaald. Een
scheidsrechter, geselecteerd met de goedkeuring van alle partijen,
zal aangewezen worden om de geschillen te behandelen en te
beslechten. De partijen dragen elk hun eigen kosten en uitgaven en
een evenredig deel van (i) de kosten van de scheidsrechter en (ii)
de administratieve vergoedingen van de arbitrage. Zowel de
partijen als de scheidsrechter mogen het bestaan, de inhoud of de
resultaten van een arbitrage nooit openbaar maken zonder de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen. Eender
welke bevoegde rechtbank kan een vonnis vellen over eender
welke uitspraak van de scheidsrechter.
3. Een 'Geschil' wordt gedefinieerd als alle vorderingen, geschillen,
oorzaken voor actie of klachten, uit het verleden, het heden of in
de toekomst, of die nu gebaseerd zijn op een contract,
onrechtmatige daad, statuut, wet, productaansprakelijkheid,
billijkheid of een andere oorzaak voor actie, (i) voortvloeiend uit of
met betrekking tot deze Overeenkomst voor Brand Affiliates, (ii)
tussen andere Brand Affiliates en mij voortvloeiend uit of met
betrekking tot een Brand Affiliate Account, of onze zakelijke
relaties als zelfstandige contractanten van Nu Skin, (iii) tussen Nu
Skin en mij, (iv) met betrekking tot Nu Skin of zijn aangesloten
bedrijven, eigenaars, directeurs, bestuurders, werknemers,
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investeerders of leveranciers uit het heden of verleden, (vi) met
betrekking tot de oplossing, door Nu Skin, van kwesties die
gevolgen hebben voor mijn Brand Affiliate Account, of die
voortvloeien uit of verband houden met de activiteiten van Nu
Skin, inclusief wanneer ik het niet eens ben met de
tuchtmaatregelen van Nu Skin of de interpretatie van de
Overeenkomst voor Brand Affiliates van Nu Skin.
4. IK VERBIND MIJ ERTOE OM DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST TE
AANVAARDEN EN MIJ HIERAAN TE ONDERWERPEN WANNEER IK
EEN WEBSITE VAN NU SKIN RAADPLEEG EN DE INFORMATIE
DAAROP GEBRUIK OF WANNEER IK PRODUCTEN KOOP DIE
BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE HOGER GENOEMDE WEBSITES OF
PRODUCTEN KOOP VAN NU SKIN LOCAL, OF ALS IK EEN BONUS
ONTVANG.
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PRODUCTAANKOOPOVEREENKOMST
BELGIË

Deze Productaankoopovereenkomst (PAO) voor de aankoop van
Producten in het Verblijfsland wordt gesloten tussen Nu Skin
Belgium NV., een vennootschap naar Nederlands recht,
kantoorhoudende in Da Vincilaan 9, The Corporate Village, Building
Elsinore, 1930 Zaventem, België, BTW BE 0455925635 ("Nu Skin
Local") en mij. Nu Skin Local, dat een aangesloten bedrijf van NSI is,
is de exclusieve groothandelaar van Producten in mijn Verblijfsland.
Nu Skin Local en ik begrijpen en gaan ermee akkoord dat deze PAO
een afzonderlijke overeenkomst is die losstaat van de Brand
Affiliates- en Internationale Sponsorovereenkomst met NSI (zoals
vastgelegd in de Overeenkomst voor Brand Affiliates).

A.

Definities

De betekenis van termen met een hoofdletter die niet in dit deel
van de Productaankoopovereenkomst opgenomen zijn, kunt u
terugvinden in de Beleidsregels en Procedures.
"Bonus" verwijst naar de vergoeding die aan een Brand Affiliate
betaald wordt op basis van de hoeveelheid Producten die de Brand
Affiliate, zijn downline organisatie en zijn Breakaway Executives
verkocht hebben, na voldaan te hebben aan alle voorwaarden van
het Verkoopprestatieprogramma. Nu Skin Local is gemachtigd om
Bonussen te betalen aan Brand Affiliates in het Verblijfsland.
"Contract" verwijst naar de overeenkomst tussen Nu Skin en mij,
bestaande uit deze PAO en de Overeenkomst voor Brand Affiliates
(zoals beide hieronder gedefinieerd worden).
“Brand Affiliate” verwijst naar een zelfstandige contractant, die op
grond van de Overeenkomst voor Brand Affiliates van NSI de
toestemming gekregen heeft om de Producten te promoten,
andere Brand Affiliates aan te werven en Bonussen te krijgen
volgens de voorwaarden van het Verkoopprestatieprogramma.
"Overeenkomst voor Brand Affiliates" verwijst naar deze Brand
Affiliates- en Internationale Sponsorovereenkomst, met inbegrip
van
de
Beleidsregels
en
Procedures,
het
Verkoopprestatieprogramma en materiaal dat relevant is voor
optionele programma's, die gewijzigd kunnen worden en die hierin
opgenomen zijn door middel van verwijzing.
"Nu Skin" verwijst naar NSI, Nu Skin Local en hun aangesloten
bedrijven.
“Producten” verwijst naar de producten en diensten van Nu Skin,
die verkocht worden via Nu Skin Local in de afzonderlijke
Gemachtigde Landen.

Versie 01 2019

"PAO" verwijst naar de Productaankoopovereenkomst voor de
aankoop van Producten in het Verblijfsland, met inbegrip van de de
Beleidsregels en Procedures die gewijzigd kunnen worden en die
hierin opgenomen zijn door middel van verwijzing.
“Beleidsregels en Procedures” verwijst naar de beleidsregels die
regelen hoe een Brand Affiliate zijn onderneming moet leiden en
die de rechten en relaties van de partijen vastleggen.
"Verblijfsland" verwijst, als u een natuurlijke persoon bent, naar
het land, het grondgebied of ander politiek rechtsgebied waar u
een burger bent of rechtmatig verblijft en waarvan u de nationale
Overeenkomst voor Brand Affiliates uitgevoerd hebt. Als u een
Rechtspersoon bent, zoals een naamloze vennootschap,
vennootschap onder firma of vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid of elke andere vorm van handelsorganisatie,
verwijst het naar het land, het grondgebied of ander politiek
rechtsgebied waar u conform de wetgeving van uw Verblijfsland
opgericht bent, en elk lid van de Rechtspersoon is bij wet
gemachtigd om zaken te doen in het Verblijfsland, waarvan u de
nationale Overeenkomst voor Brand Affiliates uitgevoerd hebt.
"Verkoopprestatieprogramma" verwijst naar het specifieke plan
met alle details en voorwaarden van de vergoedingsstructuur voor
Brand Affiliates.

B.

Dienstverlening in het Verblijfsland

Krachtens deze PAO zal Nu Skin Local mij als zelfstandige
contractant Producten voor aankoop tegen groothandelsprijs
aanbieden in mijn Verblijfsland. Ik ga ermee akkoord dat ik deze
Producten alleen mag verkopen in mijn Verblijfsland, onderhevig
aan en behoudens de uitzonderingen in de Beleidsregels en
Procedures.
Daarnaast zal Nu Skin Local mij de volgende diensten verlenen in
mijn Verblijfsland: (i) bestellingen aannemen voor en Producten
verdelen aan klanten en Brand Affiliates in het Verblijfsland, (ii) alle
retourneringen afhandelen van Producten die gekocht werden in
het Verblijfsland en de gepaste terugbetalingen verrichten, (iii)
ondersteunende diensten verlenen aan Brand Affiliates en de
nodige maatregelen treffen krachtens het beleid van NSI, en (iv)
Bonussen betalen aan Brand Affiliates in het Verblijfsland, zoals
vastgelegd door en conform de richtlijnen van NSI en zoals in het
onderstaande Artikel F beschreven wordt.
Ik begrijp dat NSI Nu Skin Local aangesteld en gemachtigd heeft om
mijn Bonussen uit te betalen, wat eventueel de machtiging
impliceert om zelf opgemaakte facturen voor Bonussen van mij aan
te nemen, Bonussen door te rekenen aan NSI, Bonussen
vermeerderd met de vereiste belasting over de toegevoegde
waarde in mijn Verblijfsland te betalen namens Nu Skin Local en op
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te treden in naam van NSI en zijn aangesloten bedrijven ten
aanzien van mij als Brand Affiliate.

C.

Verhandeling van Producten; Prijszetting

Ik ga ermee akkoord dat: (a) er geen minimumaankoop- of
minimumvoorraadvereisten zijn; (b) ik het recht heb om Producten
tegen groothandelsprijs te kopen van Nu Skin Local; (c) ik de
verkoop van Producten in mijn Verblijfsland zal promoten in
overeenstemming met de voorwaarden van het Contract; en (d) ik
geen andere beweringen over de Producten en het
Verkoopprestatieprogramma zal formuleren dan die in het officiële
drukwerk van het bedrijf of op de bedrijfslabels van Producten in
mijn Verblijfsland. Ik heb het recht om Producten te kopen tegen
de prijs die door Nu Skin Local vastgelegd wordt, en ga ermee
akkoord dat Nu Skin Local de prijs van Producten mag wijzigen op
voorwaarde dat dit dertig (30) dagen op voorhand meegedeeld
wordt.

D.

Terugbetalingen

Behoudens de beperkingen in het hoger genoemde
terugbetalingsbeleid of speciale voorwaarden die meegedeeld
worden bij de aankoop, komen alle ongeopende Producten in
doorverkoopbare staat, die binnen twaalf maanden na bestelling
teruggestuurd worden, in aanmerking voor een terugbetaling van
90%, verminderd met de toepasbare Bonussen. Nu Skin Local
verbindt zich ertoe om 90% van de aankoopprijs (inclusief
btw/betaalde voorheffingen maar uitgezonderd transportkosten,
commissies en andere met de aankoop verband houdende
vergoedingen) terug te betalen voor elk product (met uitzondering
van Persoonlijke Verkoopmiddelen) dat binnen twaalf maanden na
aankoopdatum terugbezorgd wordt. Producten (met uitzondering
van Persoonlijke Verkoopmiddelen) die binnen 30 dagen na
aankoop aan het Bedrijf terugbezorgd zijn, zullen 100%
terugbetaald worden (inclusief btw/betaalde voorheffingen maar
uitgezonderd transportkosten, commissies en andere met de
aankoop verband houdende vergoedingen). Voor alle
terugbetalingen hebt u een Return Merchandise Authorization
(RMA)-nummer nodig. Om een RMA-nummer te krijgen, dient u de
factuur te overleggen. U dient het product op uw kosten naar Nu
Skin Local terug te sturen in een zo goed als nieuwe,
doorverkoopbare staat en daarom dient het product redelijk
deugdelijk, ongeopend, ongewijzigd, verkoopbaar en bewaarbaar
als product te zijn. Gelieve de Beleidsregels en Procedures te
raadplegen voor meer details over uw recht op een terugbetaling.

E.

Automatic
Delivery
programma")

Rewards-programma

("ADR-

(a) Ik heb het type en de hoeveelheid Producten opgegeven die ik
iedere maand automatisch wens te ontvangen. Deze Producten
zullen op maandelijkse basis worden aangerekend via de door mij
verstrekte betalingswijze en iedere maand verzonden worden naar
het door mij opgegeven leveringsadres, tenzij ik Nu Skin Local
schriftelijk via het bovengenoemde adres op de hoogte breng van
gewenste wijzigingen.
(b) Nu Skin Local mag voor de specifieke Producten die ik in het
Automatic Delivery Rewards-onderdeel van deze overeenkomst of
een afzonderlijk inschrijvingsformulier voor het ADR-programma
voor ontvangst opgegeven heb, de prijs aanpassen of een
stopzetting doorvoeren. In dergelijke situaties zal Nu Skin Local mij
op de hoogte brengen van de wijziging en (i) in geval van een
stopgezet Product van Nu Skin mij de resterende artikelen blijven
sturen, en mogelijk vervangen door een ander product van gelijke
of grotere waarde, en (ii) in geval van een prijs- of
productaanpassing mij dezelfde artikelen sturen in het kader van
het ADR-programma maar tegen de nieuwe prijs, tenzij ik Nu Skin
Local verzoek om mijn maandelijkse bestelling te wijzigen.
(c) Om voor elke maandelijkse ADR-bestelling te betalen, geef ik Nu
Skin Local of een aangesloten bedrijf de machtiging om het bedrag
automatisch van mijn creditcard af te houden, zoals verduidelijkt in
het onderdeel Automatic Delivery Rewards van deze overeenkomst
of het inschrijvingsformulier voor het ADR-programma. Nu Skin
Local of een aangesloten bedrijf zal van de door mij opgegeven
bankrekening geen andere bedragen afhouden dan de bedragen
die ik goedgekeurd heb (omzetbelasting kan verschillen afhankelijk
van wijzigingen in de toepasbare belastingtarieven).
(d) Ik ga ermee akkoord dat: (i) er geen retourneringen mogelijk
zijn voor Producten die aangekocht werden met ADRproductpunten; (ii) er geen persoonlijk verkoopvolume of
groepsverkoopvolume verdiend wordt op Producten die
aangekocht worden met ADR-productpunten; (iii) toepasbare
omzetbelasting of belasting over de toegevoegde waarde
toegepast wordt op de omruiling van ADR-productpunten; en (iv)
de waarde van de inruiling behandeld wordt als inkomsten voor
mij.
(e) Ik ga ermee akkoord dat als er Producten van een
kwalificerende aankoop teruggestuurd worden, het saldo van het
kwalificerende bedrag voor de maand waarin Producten
teruggestuurd worden, opnieuw aangekocht moeten worden om
gekwalificeerd te blijven en ADR-productpunten te krijgen.
(f) Ik ga ermee akkoord dat (i) Nu Skin Local het ADR-programma te
allen tijde en om welke reden ook mag beëindigen; en (ii) mijn
recht om deel te nemen aan het ADR-programma krachtens deze
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overeenkomst vervalt indien (A) de in deze overeenkomst
verstrekte creditcard of bankmachtiging vervalt, ingetrokken wordt
of anderszins beëindigd wordt, (B) ik de voorwaarden van het
Contract geschonden heb, of (C) NSI mijn Brand Affiliate Account
beëindigt. Ik mag mijn maandelijkse ADR-programma opzeggen
mits ik Nu Skin Local hiervan schriftelijk op de hoogte breng.
Dergelijke opzeggingen treden uiterlijk binnen veertien (14) dagen
in werking.

F.

Bonussen

(a) Ik geef Nu Skin Local, zoals vastgelegd door en conform de
richtlijnen van NSI, de machtiging om de betaling van Bonussen te
storten op mijn rekening bij de door mij opgegeven financiële
instelling. Deze machtiging vervangt enige vorige machtiging en
blijft van kracht totdat (i) Nu Skin Local een schriftelijke
kennisgeving van mij gekregen heeft van mijn terugtrekking uit het
automatische overschrijvingssysteem, en (ii) Nu Skin Local een
redelijke gelegenheid heeft om deze wijziging door te voeren
ingevolge mijn kennisgeving.
(b) Ik ga ermee akkoord dat ik Nu Skin Local onmiddellijk op de
hoogte moet brengen (i) voordat ik mijn bankrekening voor
automatische overschrijvingen verander of afsluit, of (ii) als mijn
financiële instelling mijn rekeningnummer wijzigt. Als ik Nu Skin
Local niet op de hoogte breng van rekeningnummerwijzigingen, is
het mogelijk dat ik Bonussen met vertraging ontvang. Als ik
verander van financiële instelling en/of rekeningnummer, moet ik
een
nieuw
machtigingsformulier
voor
automatische
overschrijvingen invullen en naar Nu Skin Local sturen voordat ik
mijn bestaande rekening afsluit.
(c) Noch NSI noch Nu Skin Local is ten aanzien van mij aansprakelijk
voor het onvermogen van Nu Skin Local om toegang tot mijn
rekening te krijgen of automatische overschrijvingen tijdig op mijn
rekening te verrichten, tenzij dit onvermogen of verlies een
rechtstreeks gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke fout
vanwege Nu Skin Local. De aansprakelijkheid van Nu Skin gaat niet
verder dan de sommen die anders gestort zouden zijn.

informatie verstrekt heb, NSI of Nu Skin Local gemachtigd is om
naar eigen keuze de respectievelijke onderdelen van het Contract
vanaf de aanvang ervan nietig te verklaren; (b) het ID-nummer of
fiscaal identificatienummer dat ik verstrekt heb, mijn correcte
fiscale identificatienummer is voor mijn Verblijfsland; (c) als ik een
natuurlijke persoon ben, ik een burger of wettige inwoner van mijn
Verblijfsland ben en het wettelijke recht heb om als Brand Affiliate
te handelen in het Verblijfsland; en (d) ik, als ik een rechtspersoon
ben, zoals een naamloze vennootschap, vennootschap onder firma
of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of elke andere
vorm van handelsorganisatie, conform de wetgeving van mijn
Verblijfsland opgericht ben, en dat elk lid van de rechtspersoon bij
wet gemachtigd is om zaken te doen in het Verblijfsland.
Ik verklaar en garandeer dat noch ik noch mijn
partner/echtgeno(o)t(e) (of, als ik een vennootschap of andere
handelsorganisatie ben, elke deelnemer daarvan die vermeld is of
zou moeten zijn op het formulier voor rechtspersonen)
bedrijfsactiviteiten uitgeoefend hebben in het kader van het Brand
Affiliate Account van een andere onderneming in de zes maanden
(een jaar voor diegenen die het equivalent van de pintitel van
Executive of hoger volgens het Verkoopprestatieprogramma
hadden) die onmiddellijk voorafgaan aan mijn inschrijving onder
mijn Sponsor, zoals in deze overeenkomst geïdentificeerd.

H.

Privacyverklaring

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens verwerkt worden,
zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van Nu Skin.

I.

Aanvaarding van het Contract

Ik ga ermee akkoord dat de PAO door Nu Skin Local aangenomen
wordt wanneer het mijn eerste bestelling van Producten
aanneemt.

J.

Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

(a) Vrijwaring
G.

Verklaringen en garanties

Ik verklaar en garandeer dat ik gemachtigd ben om deze PAO te
sluiten, dat ik voldoe aan alle wettige vereisten om een geldig
contract te sluiten, en dat de PAO een wettig, geldig en bindend
contract vormt wanneer ze door mij uitgevoerd en overhandigd
wordt en door Nu Skin Local aangenomen wordt, zoals hierin
omschreven.
Ik verklaar en garandeer dat: (a) de informatie die ik verstrekt heb
in de PAO, juist en volledig is en, indien ik onjuiste of misleidende
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Ik vrijwaar Nu Skin en elk van zijn aandeelhouders, agenten,
bestuursleden en werknemers tegen vorderingen, eisen,
aansprakelijkheden, verlies, acties, oorzaken voor actie, kosten of
uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke
advocaatkosten die, direct of indirect, het resultaat zijn van of
voortkomen uit daden of verzuim door mezelf tijdens de uitvoering
van mijn activiteiten als zelfstandige Brand Affiliate, met inbegrip
van maar niet beperkt tot schending van verklaringen en garanties,
wezenlijke schending van de Overeenkomst voor Brand Affiliates
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en andere overeenkomsten tussen de partijen, of andere
vorderingen of oorzaken voor actie.

(b) Beperking van aansprakelijkheid
DEZE CLAUSULE BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NU SKIN
TEN AANZIEN VAN U. GELIEVE ZE AANDACHTIG TE LEZEN.
IK GA ERMEE AKKOORD DAT DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID
VOOR NU SKIN VOOR VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE
OVEREENKOMST OF UIT MIJN RELATIE MET NU SKIN, MET
INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT OORZAKEN VOOR ACTIE
DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE
DAAD OF BILLIJKHEID, BEPERKT ZULLEN ZIJN TOT DE KOSTEN VAN
DE PRODUCTEN DIE IK GEKOCHT HEB VAN NU SKIN LOCAL IN DE
PERIODE VAN TWAALF MAANDEN DIE VOORAFGAAT AAN DE
DATUM WAAROP U NU SKIN OP DE HOOGTE GEBRACHT HEBT VAN
HET GESCHIL, OF US$ 6.000,00 INDIEN DAT BEDRAG GROTER IS.

K.

Verplichte en bindende arbitrage

1. DEZE PAO IS ONDERWORPEN AAN ARBITRAGE. ARBITRAGE OF
HET OPLOSSEN VAN EVENTUELE ANDERE GESCHILLEN DIE
VOORTVLOEIEN UIT OF GERELATEERD ZIJN AAN DEZE PAO,
WORDEN UITSLUITEND BEHANDELD IN UTAH, VS. De plaats van
herkomst van dit Contract is de staat Utah in de Verenigde Staten
en deze overeenkomst wordt onderworpen aan, opgesteld
overeenkomstig en geïnterpreteerd volgens de wetten van Utah,
zonder uitvoering te geven aan de regels met betrekking tot de
keuze van de toepasselijke wetgeving. Het exclusieve rechtsgebied
voor geschillen en rechtspraak is in Salt Lake County, Utah, VS. Ik
erken de rechtsbevoegdheid van eender welke rechtbank in de
staat Utah en doe afstand van enig bezwaar inzake niet-geëigend
rechtsgebied.

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen. Eender
welke bevoegde rechtbank kan een vonnis vellen over eender
welke uitspraak van de scheidsrechter.
3. Een 'Geschil' wordt gedefinieerd als alle vorderingen, geschillen,
oorzaken voor actie of klachten, uit het verleden, het heden of in
de toekomst, of die nu gebaseerd zijn op een contract,
onrechtmatige daad, statuut, wet, productaansprakelijkheid,
billijkheid of een andere oorzaak voor actie, (i) voortvloeiend uit of
met betrekking tot deze PAO, (ii) tussen andere Brand Affiliates en
mij voortvloeiend uit of met betrekking tot een Brand Affiliate
Account, of onze zakelijke relaties als zelfstandige contractanten
van Nu Skin, (iii) tussen Nu Skin en mij, (iv) met betrekking tot Nu
Skin of zijn aangesloten bedrijven, eigenaars, directeurs,
bestuurders, werknemers, investeerders of leveranciers uit het
heden of verleden, (vi) met betrekking tot de oplossing, door Nu
Skin, van kwesties die gevolgen hebben voor mijn Brand Affiliate
Account, of die voortvloeien uit of verband houden met de
activiteiten van Nu Skin, inclusief wanneer ik het niet eens ben met
de tuchtmaatregelen van Nu Skin of de interpretatie van de PAO
van Nu Skin.
4. IK VERBIND MIJ ERTOE OM DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST TE
AANVAARDEN EN MIJ HIERAAN TE ONDERWERPEN WANNEER IK
EEN WEBSITE VAN NU SKIN RAADPLEEG EN DE INFORMATIE
DAAROP GEBRUIK OF WANNEER IK PRODUCTEN KOOP DIE
BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE HOGER GENOEMDE WEBSITES OF
PRODUCTEN KOOP VAN NU SKIN LOCAL, OF ALS IK EEN BONUS
ONTVANG.

2. Ik ga ermee akkoord dat Geschillen opgelost en geregeld worden
in overeenstemming met en krachtens de voorwaarden van deze
PAO, en volgens de regels en procedures vermeld in Hoofdstuk 7
(Arbitrage) van de Beleidsregels en Procedures of online
geraadpleegd kunnen worden in het Office-onderdeel van een
bedrijfswebsite. De arbitrageprocedure wordt afgehandeld in Salt
Lake City, Utah, VS. De arbitrage wordt gevoerd in het Engels, maar
op verzoek en kosten van een partij worden documenten en
getuigenverklaringen naar een andere taal vertaald. Een
scheidsrechter, geselecteerd met de goedkeuring van alle partijen,
zal aangewezen worden om de geschillen te behandelen en te
beslechten. De partijen dragen elk hun eigen kosten en uitgaven en
een evenredig deel van (i) de kosten van de scheidsrechter en (ii)
de administratieve vergoedingen van de arbitrage. Zowel de
partijen als de scheidsrechter mogen het bestaan, de inhoud of de
resultaten van een arbitrage nooit openbaar maken zonder de
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Door onderaan op dit document mijn handtekening te plaatsen,
verklaar ik de Brand Affiliates- en Internationale
Sponsorovereenkomst en de Productaankoopovereenkomst voor
België te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Naam: ______________________________________________
Titel: _______________________________________________
Datum: _____________________________________________
Handtekening:
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