
 

RICHTLIJNEN DELEN 

OP SOCIAL MEDIA 
Voor Nu Skin Brand Affiliates (EMEA) 

Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op persoonlijke verkoop - met optimaal gebruik van de 
kracht van het gesproken woord. Omdat technologie voortdurend in beweging is, zullen 
steeds meer mensen hun enthousiasme over Nu Skin gaan delen. Nu Skin ondersteunt 
actieve deelname aan social media en zal dit blijven ondersteunen. Als Brand Affiliate, 
vertegenwoordig je Nu Skin. Het is verplicht om op social media consistent gebruik te 
maken van de beeld- en merkstandaarden en het beleid van Nu Skin.  

Volg deze basisrichtlijnen en ons gedetail-leerde 
Beleid en Procedures voor het beschermen van 
de reputatie van Nu Skin en het verbeteren van 
het gebruik van social media. Plaats en hou je 
alleen bezig met inhoud die voldoet aan deze 
richtlijnen. 

Ver.: 202208 
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Mensen kunnen tegenwoordig sceptisch zijn over productverklaringen, 
verklaringen over de opportuniteit, de directe verkoopindustrie als geheel en 
hun kansen op succes met dit bedrijfsmodel.  

Hou dit goed in gedachten wanneer je met ze communiceert. 

WANT VAAK DENKEN ZE ... 
LET ER DUS STEEDS OP DAT 

JE ... 

“Te mooi om waar te zijn” Wees oprecht  
en overdrijf niet 

“Ik heb te weinig informatie” 
Geef meer informatie 
om twijfels weg te nemen 

“Dit is te veel in één keer” Kom hun tegemoet  
waar ze vandaag staan 
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 WAT WEL 
 WAT NIET 

     

deel positieve persoonlijke 

ervaringen, productwetenschap en 

getuigenissen die in overeenstemming 

zijn met de goedgekeurde verklaringen 

praat over het plezier dat je met je 

zaak beleeft en het succes dat je kunt bereiken 

als je hard werkt en geduld hebt 

praat over Velocity – het 

concurrerende en innovatieve 

verkoopprestatieplan van Nu Skin 

deel foto's en video's over 

je persoonlijke ervaring met Nu Skin 

 verwijs klanten naar je 

persoonlijke verkoopsite of het 

verkoopplatform van het bedrijf* 

 maak je relatie met Nu Skin als Brand 

Affiliate bekend, zoals met #ad, 

#advertisement #NSbrandaffiliate 

uit geen verklaringen waarin je 

stelt dat onze producten een ziekte kunnen 

behandelen, genezen of voorkomen, of dat het 

product je eigen aandoening heeft genezen - 

ook al is dit waar 

doe geen verklaringen over 

levensstijl of inkomen die hoger zijn dan die 

van een gemiddelde Brand Affiliate of die 

foutief of misleidend zijn 

geef of suggereer geen 

garantie op succes of inkomen, met inbegrip 

van garanties die gerelateerd zijn aan het 

volgen van een systeem. 

verklaar niet of wek niet de 

indruk dat door het bedrijf gesponsorde 

success trips of andere beloningen ”gratis” of 

makkelijk te bereiken zijn 

promoot de producten niet 

via wedstrijden, prijsvragen, loterijen of 

kansspelen 
*Zie .
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GEPAST  ONGEPAST 
De kinderen naar school gebracht, een paar uur in de 
sportschool geweest en nu boodschappen aan het doen…  
Nu…weer aan de slag <3 <3 
#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 
I <3 midweekse brunchspecials! Serieus! Het was 
ongelooflijk!! Ik ben ECHT dol op wat ik doe en wil 
het graag met je delen!  
#askmehow #workanywhere #timeflexibility 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
 

 

Ik had nooit gedacht dat ik met deze maffe handel in 
tandpasta mijn droomauto zou kunnen kopen…  
VRAAG ME hoe ik ZOVEEL GELD verdien op social 
media…$$$$. Echt, je kunt ZOVEEL verdienen! 
#toothpastemoney #nurover #nucar 

 

Mijn prachtige team is op weg naar financiële vrijheid en tijd 
vrijheid!! Wij verdienen geld terwijl we slapen, dus nu gaan 
we SHOPPEN... IK HELP GRAAG een imperium 
opbouwen voor jou en je familie!  
Bedankt dat je me volgt <3 #luxlife #imhiring 
#replacementincome 

 

Klik  voor meer voorbeelden. 

Om te bepalen of een post ongepast is, is het belangrijk om 
de tekst, de afbeelding en de algehele context te 
beoordelen. Voorkom het gebruik van de geaccentueerde 
woorden en termen die extra problematisch zijn. Anderzijds 
moedigen wij je aan om de woorden en concepten te 
gebruiken die zijn onderstreept. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-nl.pdf
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GEPAST ONGEPAST 
Ik vind het HEERLIJK om meer tijd met mijn dochter aan 
het zwembad te kunnen doorbrengen  
Ik kan op mijn eigen tempo vanuit huis werken – Als je net 
als ik bent en nieuwe dingen wilt leren, nieuwe vrienden 
wilt maken, en wat extra wilt verdienen met het verkopen 
van geweldige producten, wil ik je er met alle plezier meer 
over vertellen!  
#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 
#advertisement 
 

 

Wie wil de kans om wat extra’s te verdienen! Toen ik 
6 maanden geleden die vraag kreeg, was ik enthousiast! 
En het gaat nog steeds super en het zou geweldig zijn 
als jij ook meedoet!  
En ja, het is geheel gratis om mee te doen. 
#NSbrandaffiliate #ad 
 

 

Dit zou JOUW leven kunnen zijn! Zoek je vervangend en 
terugkerend inkomen? Wil je schulden aflossen? Wil je 
huishoudelijke en autobetalingen doen? Wil je leven op je 
eigen voorwaarden? BEL ME!  
##makemoney #financialfreedom #debtfree 
#residualincome #timefreedom 

 

BEL ME! Hulp bij betalen van studieschuld, boodschappen 
en autokosten!!!  
#guaranteedincome #homebusiness #monthlyincome #free 

 

 

Klik  voor meer voorbeelden. 

Om te bepalen of een post ongepast is, is het belangrijk om 
de tekst, de afbeelding en de algehele context te 
beoordelen. Voorkom het gebruik van de geaccentueerde 
woorden en termen die extra problematisch zijn. Anderzijds 
moedigen wij je aan om de woorden en concepten te 
gebruiken die zijn onderstreept. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-nl.pdf
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GEPAST ONGEPAST 

Ik HOU van mijn Tegreen! Neem contact met me op 
voor meer info!  
#amazingproducts #advertisement 

 
Van alle GEWELDIGE producten… is de tandpasta 

MIJN FAVORIET! Kijk naar MIJN resultaten! Dankzij 

deze opportuniteit kan ik elke dag lachen! #whitening 

#brightsmile #amazingbiz #ad 

 

 

OH JEE! Je moet deze MAGISCHE tandpasta 
gewoon hebben!  
Ik heb deze maand meer dan 100 tubes verkocht $$$. 

Profiteer van mijn volgende bestelling!  

#freebusiness #immediateresults #ap24money 

 

Klik  voor meer voorbeelden. 

Om te bepalen of een post ongepast is, is het belangrijk om 

de tekst, de afbeelding en de algehele context te 

beoordelen. Voorkom het gebruik van de geaccentueerde 

woorden en termen die extra problematisch zijn. Anderzijds 

moedigen wij je aan om de woorden en concepten te 

gebruiken die zijn onderstreept. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-nl.pdf
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GEPAST  
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GEPAST ONGEPAST 
Zo enthousiast over al het harde werk dat ik en mijn team in 
onze bedrijven hebben gestopt om success trips naar 
prachtige plekken te verdienen! Het is zo leuk om met mijn 
team te vieren en nieuwe vrienden te maken! <3 #friends 
#funlife #cheers #free-to-join-opportunity 
#NSbrandaffiliate #ad 
In EMEA kwamen gemiddeld 0.5% van de actieve Brand 
Affiliates in 2021 in aanmerking voor een incentive trip 

 

Ik en mijn team genieten in de Zuidelijke Caraïben!  
Ik kan trips verdienen, anderen helpen, hard werken en 
proberen in aanmerking te komen voor Sydney! Word lid 
van ons team! #hardwork #mybusiness #mylife 
#NSbrandaffiliate #advertisement 
In EMEA kwamen gemiddeld 0.5% van de actieve Brand 
Affiliates in 2021 in aanmerking voor een incentive trip 

 

REIS GRATIS MET ME MEE!  
… Ik zit 3 maanden in deze geweldige business –-  
Ik heb een superteam om me heen verzameld, mijn baan 
opgezegd, mijn dochter meegenomen op een geheel 
betaalde reis naar IJSLAND, en ik ga binnenkort ook naar 
BERMUDA! Nieuwsgierig over wat ik doe?! #messageme 
#bossbabes #freebiztravel #nulife 

 
IK WON EEN GRATIS CRUISE!! Ik en mijn partner gaan 
deze plekken GRATIS bezoeken! :-)  
Ik zoek nog 3 mensen die 2 keer per jaar met me mee willen 
reizen #buildinganempire #freetrips #money #privilegedlife 
#guaranteedtrip 

 

Je kunt onderstaande door het bedrijf goedgekeurde 
disclaimer gebruiken met een link naar het meest recente 
compensatieoverzicht. 

In EMEA kwamen gemiddeld 0.5% van de actieve Brand 
Affiliates in 2021 in aanmerking voor een incentive trip 

Om te bepalen of een post ongepast is, is het belangrijk om 
de tekst, de afbeelding en de algehele context te 
beoordelen. Voorkom het gebruik van de geaccentueerde 
woorden en termen die extra problematisch zijn. Anderzijds 
moedigen wij je aan om de woorden en concepten te 
gebruiken die zijn onderstreept. 
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DELEN OP 
SOCIAL MEDIA  
Bijlage 
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Veelgestelde vragen 

V: Waarom mag ik alleen gemiddelde resultaten over de producten en opportuniteit delen? 

A: Omdat anderen kunnen besluiten om producten te kopen of deel te nemen op basis van 
de ervaringen die jij met ze deelt, is het belangrijk om er zeker van te zijn dat prospects de juiste informatie 
en realistische verwachtingen hebben. Hoewel veel Brand Affiliates en klanten buitengewoon 
goede resultaten kunnen hebben gehad, geldt dat mogelijk niet voor anderen. Daarom moeten 
alle verklaringen consistent zijn met goedgekeurde productvoordelen en gemiddelde beloningscijfers. 
Ook al is iets waar, betekent dat nog niet dat je het ook kunt zeggen. 

V: Moet ik een disclaimer gebruiken als ik praat over inkomen/levensstijlkansen? 

A: Jazeker! Bekijk de Richtlijnen voor getuigenissen over de opportuniteit voor vereiste disclaimers en 
wanneer deze te gebruiken. 

V: Waarom moet ik een disclaimer gebruiken als ik praat over success trips?  

A: Omdat de bonussen die je ontvangt van Nu Skin (inclusief reizen) gezien worden als compensatie, 
is het belangrijk om de juiste context te geven zodat je verwarring kunt voorkomen over het aantal 
Brand Affiliates dat ze daadwerkelijk hebben verdiend. Als we praten over kwalificatie voor success trips 
moet de volgende disclaimer worden gebruikt: “In EMEA kwalificeerden gemiddeld 0.5% van de actieve 
Brand Affiliates zich tijdens 2021 voor een incentive trip. “ 

V: Waarom moet ik bekend maken dat ik een Brand Affiliate ben?  

A: Adverteringsvereisten in veel markten vereisen dat het bekend wordt gemaakt als een bedrijf 
compensatie geeft. Bekendmaking moet helder, duidelijk en direct naast het bericht staan, niet in een 
algemene “info" sectie, overweldigd door andere inhoud/tekst, of in een link. Gebruik voor individuele 
social media-posts hashtags om je relatie met Nu Skin bekend te maken (zoals #ad, #advertisement 
#NSbrandaffiliate). 

V: Hoe werkt de retourprocedure bij social verkopen?  

A: Alle Brand Affiliates die ervoor kiezen social mediaplatformen te gebruiken, moeten zorgen dat 
klanten bekend zijn met en dat ze zelf voldoen aan Nu Skin’s terugbetalings- en omruilbeleid voor 
producten voor retailklanten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor producten om retailklanten naar 
eigen goeddunken terug te betalen indien het vaststelt dat het terugbetalings-/omwisselbeleid niet 
is nageleefd; de verkopende Brand Affiliate verliest in dat geval de bonuscommissies.  
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V: Waarom mag ik niet verkopen op online marktplaatsen (bv. Facebook Marketplace, eBay, Amazon, 
Etsy, enz.)?  

A: Het Bedrijf gelooft dat het gebruik van social media slechts een verlengstuk is van één-op-één directe 
verkooprelatie. Producten die gepromoot worden in fysieke winkels en op online marktplaatsen zijn het 
tegenovergestelde en ondersteunen geen interactie met de klant.  

V: Mag ik productnamen laten zien op social media-platformen en verkoopsites?  

A: Handelsnamen, productnamen en bedrijfsafbeeldingen mogen worden gebruikt in individuele 
berichten. Handelsnamen, productnamen of logo’s kunnen niet worden gebruikt bij naamgeving of 
branding van het social media-platform of de verkoopsite van een Brand Affiliate.  

V: Kan ik in het openbaar productprijzen, kortingen en aanbiedingen delen? 

A: Hoewel productprijzen kunnen worden opgenomen op je verkoopsite, mag je geen specifieke prijzen 
of kortingen delen of promoten op social media. Je mag echter aanbiedingen highlighten op je social 
media-pagina’s (bijvoorbeeld “Geweldige vakantieaanbieding - bekijk mijn verkoopsite voor meer 
details”). 

Klik  voor aanvullende Veelgestelde vragen. 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-nl.pdf
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LOKALE RESTRICTIES 
Overeenkomstig Oostenrijk: “Oostenrijkse handelswet Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: 

Aufsuchen von Privatpersonen” is het in Oostenrijk verboden om voedingssupplementen door te 

verkopen. De voedingssupplementen die bij een lokale vestiging van Nu Skin worden gekocht, zijn 

uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 

Frankrijk: Volgens de Franse wetgeving omtrent VDI (Vendeur à Domicile Indépendant), mogen Brand 

Affiliates met VDI-status geen verkoop op afstand doen. Social media mogen echter wel worden 

gebruikt om producten te promoten. Daarnaast mogen “VDI Mandataires” niet rechtstreeks aan 

detailhandelsklanten verkopen. 

Italië: Volgens de Italiaanse wetgeving omtrent activiteiten van Directe Verkoop mogen Brand Affiliates 

alleen aankooporders verzamelen en ze naar het bedrijf doorsturen. Daarom is doorverkoop op geen 

enkel platform toegestaan. Deze beperking is van toepassing op elke Brand Affiliate, ongeacht 

je thuismarkt. 

Israël: Brand Affiliates mogen geen detailhandelproducten verkopen tenzij ze zijn geregistreerd als bedrijf. 

Rusland en Oekraïne: Brand Affiliates mogen geen voedingssupplementen doorverkopen. 

De voedingssupplementen die bij een lokale vestiging van Nu Skin worden gekocht, zijn uitsluitend 

voor persoonlijk gebruik. 
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