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NEDERLANDSE GEDRAGSREGELS 
 
Inleiding 
 
Gefeliciteerd! Als Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member maakt u nu deel uit van een gemeenschap van 
gelijkgestemde mensen, gedreven door één doel – de wereld fitter en gelukkiger maken.  
 
Als wereldwijde leiders in de voedselindustrie hebben wij de verantwoordelijkheid om ethisch en integer te 
handelen. Neem daarom deze Gedragsregels1 en beleidslijnen door om uzelf te helpen bij uw onderneming.  
 
De meeste Members sluiten zich enkel aan bij Herbalife Nutrition om van een korting op de producten van 
Herbalife Nutrition te genieten, terwijl ze er naar streven hun persoonlijke doelen op het gebied van voeding 
en gewichtsbeheersing te behalen.  
 
Als dit de reden is dat u zich heeft aangemeld, dan hoeft u zich alleen te richten op de eerste pagina’s van 
deze regelgeving.  
 
Als u nu, of in de toekomst, met de Herbalife Nutrition business wilt starten neem dan de tijd om iedere regel 
te lezen en te begrijpen.   
 
Omdat wij weten dat sommige aspecten van het voeren van een business ingewikkeld kunnen zijn, staat er 
hier bij Herbalife Nutrition een team van mensen paraat om u te helpen. Indien u vragen heeft kunt u hen 
bereiken via Member Services online ondersteuning.  
 
Wat uw doelen ook zijn – of dat nu betere voeding is of betere voeding en een extra inkomen – we hopen dat 
het Herbalife Nutrition Membership u de voordelen oplevert die u zoekt. 
 
Het allerbeste en veel succes, 
 
Team Herbalife Nutrition 
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regels, beleidslijnen en advisories (samen ook wel “de Regels” genoemd) uit te brengen. Maar deze wijzigingen en nieuwe regels zijn niet 
toepasbaar op voorafgaand gedrag. Herbalife Nutrition kan corrigerende acties of sancties opleggen om een overtreding van de Regels 
te adresseren en behoudt zich tevens het recht voor om afstand te doen van enige, gehele of gedeeltelijke, overtreding van de Regels. 
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Hoofdstuk 1 Aan de slag gaan 
 
1.1 AANVRAAG OM MEMBER TE WORDEN 
Een individu dat zich aanmeldt om Herbalife Nutrition Member te worden (“Aanvrager”) moet: 
 

1. Gesponsord worden door een Herbalife Nutrition Member (“Sponsor”); 
2. Het Herbalife Nutrition Member Pack (HMP) aankopen; 
3. Een Herbalife Nutrition Membership Aanvraag en Overeenkomst (“Aanvraag”) invullen en opsturen; en 
4. De aanvraag goedgekeurd zien worden door Herbalife Nutrition.2 

 
 
1.1.1 Beperkingen op aankoopvereisten 
De enige aankoop die vereist is om Member te worden is die van het HMP, die aan de nieuwe Member verkocht 
wordt tegen kostprijs en zonder beloning of winst voor de Sponsor. 
 

Het HMP mag niet gecombineerd worden met andere producten, diensten of materialen. Sponsors mogen van 
nieuwe Members niet eisen de volgende zaken aan te kopen: 
 

• Een voorraad producten. 
• Materialen, producten of diensten, al dan niet door Herbalife Nutrition geproduceerd. 
• Toegangskaartjes voor het bijwonen van seminars, bijeenkomsten of andere evenementen. 

 
 
1.1.2 Ontmoedigen van schulden 
 

Eén van de voordelen van een Herbalife Nutrition business is dat het niet duur is: De enige vereiste uitgave is 
de aankoop van een HMP. Members worden aangemoedigd hun business zonder schulden op te bouwen. 
Members die ervoor kiezen producten te verkopen en/of organisaties van Members op te bouwen, hoeven 
geen grote voorraden aan te legen of schulden te maken. 

 

Herbalife Nutrition ontmoedigt het maken van schulden of het aangaan van leningen om de Herbalife Nutrition 
zakelijke mogelijkheid na te streven ten zeerste. Geld dat geleend of toegewezen is voor doeleinden die niet 
specifiek gerelateerd zijn aan Herbalife Nutrition (waaronder educatieve leningen of beurzen) mogen niet 
gebruikt worden om een Herbalife Nutrition business uit te voeren. 
 
 
1.1.3 Eén Membership per persoon  
Een individu mag slechts één Membership bezitten, uitvoeren en ondersteunen, behalve zoals dit is 
toegestaan onder de regelgeving voor getrouwde stellen en Members die trouwen, uit elkaar gaan, scheiden, 
een relatie met een levenspartner beëindigen of het erfrecht (zie Regels 2.1.4, 2.3 en 2.4). Als een individu 
meer dan één Membership aanvraagt, dan is het Membership dat als eerste is ontvangen en goedgekeurd het 
geldige Membership. 
 
 
1.1.4 Jaarlijkse Membership bijdrage 
Members betalen een jaarlijkse Membership bijdrage voor computerverwerkingsdiensten van Herbalife 
Nutrition en andere diensten. Dit lidmaatschapsgeld moet ontvangen worden van de Member en mag niet 
betaald worden door een andere Member. Als een Member het lidmaatschapsgeld niet betaalt op de 
“verjaardag” van de oorspronkelijke aanvraag, dan wordt het Membership beëindigd. Herbalife Nutrition 
probeert Members via de post of elektronische mail te herinneren aan de betalingstermijn. De Member is 
echter verantwoordelijk voor het tijdig betalen van het lidmaatschapsgeld. 
 
 
1.1.5 Acceptatie/afwijzing van lidmaatschapsgeld 
Als een Member de Regels heeft overtreden, dan kan Herbalife Nutrition de betaling van het 
lidmaatschapsgeld weigeren. In dat geval zal het Membership beëindigd worden en zal Herbalife Nutrition het 
betaalde lidmaatschapsgeld terugbetalen. 
 
 
1.1.6 Communicatie met Herbalife Nutrition 
Members moeten aan Herbalife Nutrition een permanent huis- of zakelijk adres opgeven en er voor zorgen 
dat alle contactgegevens in de administratie van Herbalife Nutrition actueel blijven.  
 

Alle documenten en verklaringen die naar Herbalife Nutrition worden opgestuurd moeten volledig en 
waarheidsgetrouw zijn en tijdig worden opgestuurd. 

 
2 Herbalife Nutrition behoudt zich het recht voor een aanvraag geheel naar eigen goeddunken te accepteren of af te wijzen. Totdat de 

aanvraag is geaccepteerd, wordt de aanvrager een herroepbare vergunning verleend Herbalife Nutrition producten aan te kopen en te 
verkopen. 
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1.1.7 Op een juiste manier aankopen 
Alleen bestellingen  die direct bij  Herbalife Nutrition worden  geplaatst  worden  tellen  mee  voor  kwalificaties, 
verdiensten en voordelen onder het Sales & Marketingplan. 
 
Members mogen geen bestellingen plaatsen namens andere Members.3  
 
 
1.1.8 Betaling 
 
Aanbieden van betalingen 
Members moeten ervoor zorgen dat alle betalingen die worden aangeboden aan Herbalife Nutrition 
geautoriseerd en voldoende gefinancierd zijn. 
 
Members mogen geen creditcards, persoonlijke cheques of andere vormen van betaling van hun Members, 
klanten of andere individuen gebruiken om te betalen voor bestellingen die bij Herbalife Nutrition zijn geplaatst. 
 
Members zijn financieel aansprakelijk voor betalingen die om welke reden dan ook worden afgewezen.4 
 
Herbalife Nutrition kan de aankoopprivileges van een Member beperken als deze Regel wordt overtreden en 
kan aanpassingen maken aan het volume en verdiensten om betwiste kosten te compenseren. 
 
Accepteren van betalingen 
Bij het online of mobiel accepteren van betalingen moeten Members: 
 

o Een veilig betalingssysteem gebruiken. Bijvoorbeeld: 
▪ PayPal, iDeal, Afterpay, Square, Flint, Spark Pay of iZettle 5 

 

o Passende veiligheidsmaatregelen implementeren om klantgegevens te beschermen6 tegen 
ongeautoriseerde openbaarmaking, toegang of inbreuk. Bijvoorbeeld door: 
▪ Nooit creditkaart- of betalingsinformatie van klanten te e-mailen of versturen via sms, omdat 

deze communicatiemethoden niet veilig zijn. 

▪ Altijd creditkaart- of betalingsinformatie van klanten op een centrale en beveiligde locatie 
opslaan. 

▪ Creditkaart- of betalingsinformatie van klanten regelmatig opruimen wanneer deze niet langer 
nodig zijn of er niet langer toestemming is van de klant om deze te gebruiken.  

▪ Op een correcte manier te ontdoen van creditkaart- of betalingsinformatie door de gegevens te 
versnipperen, vernietigen of verpulveren. 

▪ Op de hoogte te blijven van en te voldoen aan, de wettelijke standaard van 
gegevensbescherming. 

 

o Voldoen aan de meest recente Payment Card Industry Security Standard (PCI-DSS) die van 
toepassing is op betalingen met creditcards en betaalpassen.7 Door gebruik te maken van een 
betaal oplossing die up-to-date is met de beveiligingsstandaarden die vereist zijn door PCI-DSS, 
(komma plaatsen) zal de overdracht, verwerking en opslag van creditcard- en betaalgegevens van 
klanten op een wijze gebeuren die overeenkomt met de beste beveiligingsstandaarden die in de 
betaalkaartindustrie vereist zijn. 

 
  

 
3 Deze regel is van toepassing tenzij Herbalife Nutrition schriftelijke toestemming van de Member vraagt en ontvangt voor betaling door 

een andere persoon. Schriftelijke toestemming mag slechts gegeven worden voor een enkele specifieke bestelling. 
 

4 Bij een Member wiens betaling wordt geretourneerd wegens het ontbreken van voldoende financiële middelen kan Herbalife Nutrition 

meerkosten in rekening brengen. 
 

5 De genoemde beveiligde betalingssystemen gelden als voorbeeld voor kleine tot middelgrote bedrijven. 

 
6 Creditkaart- of betalingsinformatie van klanten omvat: Creditkaartnummers, veiligheidscodes en vervaldatums, 

bankrekeningnummers, cheques en andere betalingsinformatie, inclusief ontvangstbewijzen, logboeken of registers die dergelijke 
informatie bevatten.  
 

7 Voorbeelden van beveiligingsstandaarden die vereist zijn door PCI zijn onder andere, maar niet beperkt tot, firewalls en 

gegevensversleuteling. Ga naar https://www.pcisecuritystandards.org/ voor meer informatie over de vereisten van PCI-DSS. 

https://www.pcisecuritystandards.org/
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Hoofdstuk 2 Bijzonderheden  
 
2.1 IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN MEMBERSHIP  
 
 
2.1.1 Members moeten individuen zijn 
Herbalife Nutrition accepteert alleen aanvragen voor een Membership uit naam van individuen. Members 
kunnen inkomsten laten uitbetalen aan een maatschap of vennootschap door middel van het indienen van een 
schriftelijk verzoek bij de afdeling Member Services van Herbalife Nutrition (“Member Services”).8 Het 
Membership zal op naam blijven van het individu en de inkomsten zullen gerapporteerd worden op naam en 
fiscaal identificatienummer van het individuele Member. 
 
 
2.1.2 Dubbele Memberships 
Als Herbalife Nutrition bepaalt dat een Member, echtgeno(o)t(e), levenspartner of ander individu dat deelneemt 
in een Membership, meer dan één Membership heeft aangevraagd, heeft samengewerkt voor of bijgedragen 
aan de ontwikkeling van een ander Membership, dan kan Herbalife Nutrition naar eigen absolute discretie: 
 

• Eén of beide Memberships beëindigen of voorwaarden opleggen. 
• Boetes of sancties opleggen aan de Memberships en/of Sponsors. 
• Volume en beloningen van één of beide sponsorende organisaties aanpassen gedurende enige 

periode voorafgaand aan overdracht of beëindiging van het Membership. 
• Andere acties ondernemen waarvan het van mening is dat deze passend zijn. 

 
In gevallen van dubbele Memberships en gelijkwaardige overtredingen kan het de Member toegestaan worden 
door te gaan als Herbalife Nutrition Member, maar dan moet hij/zij dat doen in de juiste lijn van sponsoring 
zoals bepaald door Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition zal oordelen over wat er met de downline van het 
beëindigd Membership gebeurt. 
 
 
2.1.3 Minimumleeftijd Membership  
Een persoon moet tenminste 18 jaar oud zijn om een aanvraag te doen voor een Membership of om deel te 
nemen aan de Herbalife Nutrition business van een andere Member.9 
 
 
2.1.4 Getrouwde stellen en Members die trouwen 
Getrouwde stellen en levenspartners10 kunnen aan slechts één Membership deelnemen. Als twee Members 
met elkaar trouwen, moet één Membership worden afgestaan. Als twee Members een relatie als levenspartner 
met elkaar aangaan, moet één Membership worden afgestaan. De enige uitzondering op deze Regel is als 
ieder Membership het niveau van Supervisor of hoger heeft op het moment van trouwen of aangaan van de 
relatie als levenspartner. In dat geval mag iedere echtgeno(o)t(e) of levenspartner doorgaan met zijn/haar 
eigen individuele Membership. 
 
 
2.1.5 Erkenning van echtgeno(o)t(e) of levenspartner 
Een Member kan een verzoek indienen bij Herbalife Nutrition om de naam van de echtgeno(o)t(e) of 
levenspartner echtgeno(o)t(e) of levenspartner toe te voegen aan de gegevens van het Membership om hen 
te ondersteunen in de business en voor erkenningsdoeleinden11. Members moeten hun echtgeno(o)t(e) of 
levenspartner er van op de hoogte stellen dat zij deze informatie hebben gedeeld met Herbalife Nutrition en 
moeten hen verwijzen naar de online privacy verklaring van Herbalife Nutrition voor nadere informatie. De 
Member blijft ten alle tijden in onze gegevens de Member. Echter, als de Member en diens echtgeno(o)t(e) of 
levenspartner uit elkaar gaan, dan kan dit een effect hebben op het bezit van en op de aansprakelijkheid  voor 
Membership12. 
 
 

 
8 Member Services kan bereikt worden via Online Ondersteuning op www.myherbalife.com/nl-NL. 
 

9 Eisen voor de minimumleeftijd kunnen van land tot land verschillen. Neem contact op met Member Services voor leeftijdseisen in andere 

landen. 
 

10 Levenspartner: een persoon die door een Herbalife Nutrition Member op het “Add Life Partner Request Form” wordt aangeduid als 

zijn/haar levenspartner. Formulieren zijn beschikbaar via Member Services. 
 

11 Erkenning staat het bijvoorbeeld toe om Herbalife Nutrition events bij te wonen, maar ook erkenning voor nieuwe zakelijke prestaties 

of successen in het Sales & Marketingplan. 
 

12 In het geval van een scheiding of ontbinding van de relatie met een levenspartner waarbij het juridische of financiële aspect van het 

Membership een dispuut wordt, dan kan de toevoeging van de naam van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner aan het Membership de 
beslissing van een rechten beïnvloeden. 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
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2.1.6 Activiteiten van een echtgeno(o)t(e) of levenspartner 
Een Member is verantwoordelijk voor de daden van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of levenspartner, onafhankelijk 
of de echtgeno(o)t(e) of levenspartner deelneemt aan het Membership en onafhankelijk of de Member op de 
hoogte was van de daden van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner. De echtgeno(o)t(e) en levenspartner 
moeten de Regels en wetgeving met betrekking tot de Herbalife Nutrition business naleven. Bijvoorbeeld: een 
Member is verantwoordelijk voor zijn/haar echtgeno(o)t(e) of levenspartner als deze een Herbalife Nutrition 
Member of klant voor een andere Multi-level marketing (MLM) en/of directe verkoopmogelijkheid probeert te 
werven of deze mogelijkheden promoot. 
 
Herbalife Nutrition behoudt zich het recht voor een Membership te beëindigen als de echtgeno(o)t(e) of 
levenspartner betrokken is bij activiteiten die naar oordeel van Herbalife Nutrition afbreuk doen aan de 
reputatie of producten van Herbalife Nutrition of deze schaden of verzwakken. 
 
 
2.1.7 Voormalig deelnemer in Membership 
Een voormalig deelnemer (d.w.z. een voormalig Member, echtgeno(o)t(e), levenspartner of een persoon die 
geassisteerd heeft in een Membership) moet de Periode van Inactiviteit voltooien voor dat deze zich onder 
een andere sponsor mag inschrijven  of mag assisteren in een ander Membership (zie Regel 2.1.9). 
 
 
2.1.8 Openbaarmaking van voormalig Membership  
Als een voormalig deelnemer een nieuw Membership aanvraagt, dan moet de voormalig deelnemer Herbalife 
Nutrition daarvan op de hoogte stellen ten tijde van de nieuwe aanvraag en moet de deelnemer Herbalife 
Nutrition het ID-nummer van het voormalige Membership verschaffen. Een Membership kan beëindigd worden 
als een Member Herbalife Nutrition niet informeert over activiteiten in een ander Membership of een onjuiste 
voorstelling van zaken geeft met betrekking tot een ander Membership. 
 
 
2.1.9 Periode van inactiviteit 
De Periode van Inactiviteit is een wachtperiode waarin een Voormalig Deelnemer (d.w.z. een voormalig 
Member, echtgeno(o)t(e), levenspartner of een persoon die geassisteerd heeft in een Membership) op geen 
enkele manier mag deelnemen aan een Membership voor dat ze zich aanmelden onder een andere Sponsor.  
 
De wachtperiode is als volgt gewijzigd: 

• Supervisors en lager: 1 jaar 

• World Team en hoger: 2 jaar (vanaf het moment van beëindiging- door opzegging of door het verlopen 
van de jaarlijkse Membership bijdrage) 

 
Gedurende de wachtperiode mogen Voormalig Deelnemers (zoals hierboven gedefinieerd) : 

• Op geen enkele manier betrokken zijn bij de Herbalife Nutrition business. 

• Geen Herbalife Nutrition producten of materialen verkopen. 

• Niemand Sponsoren of de zakelijke mogelijkheid van Herbalife Nutrition aanbieden. 

• Niet ondersteunen of assisteren bij een Membership of een Membership promoten.  

• Geen Herbalife Nutrition of Member trainingen of meetings bijwonen. 

• Geen Nutrition Clubs bezoeken, tenzij de dit enkel als klant doen en op geen enkele wijze betrokken 
zijn bij zakelijke mogelijkheid van Herbalife Nutrition.  

• Geen producten aankopen behalve voor het eigen persoonlijk gebruik.  
 
De periode van inactiviteit jaar wordt als volgt berekend: 
 

Voorbeeld 1: Member zegt op 

 
Supervisors en lager World Team en hoger 

Datum Membership Overeenkomst 1 januari 2020  1 januari 2020 

Opzegdatum Membership 28 augustus 2021 28 augustus 2021 

Periode van Inactiviteit 
28 augustus 2021 – 27 augustus 
2022 

28 augustus 2021 – 27 augustus 
2023 

Datum dat de Member in aanmerking 
komt om een nieuwe overeenkomst te 
ondertekenen onder een andere 
sponsor 

28 augustus 2022 28 augustus 2023 
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Voorbeeld 2: Member betaald de jaarlijkse Memberbijdrage niet 

 
Supervisors en lager World Team en hoger 

Datum Membership Overeenkomst 1 januari 2020 1 januari 2020 

Datum dat de Jaarlijkse Membership 
bijdrage voldaan had moet worden, 
maar niet wordt betaald 

1 januari 2021 1 januari 2021 

Periode van Inactiviteit 1 januari 2021 – 31 december 2021 1 januari 2021 – 31 december 2022 

Datum dat de Member in aanmerking 
komt om een nieuwe overeenkomst te 
ondertekenen onder een andere 
sponsor 

1 januari 2022 1 januari 2023 

 
 
Na de periode van inactiviteit mag de voormalige deelnemer onder een andere Sponsor een aanvraag doen 
voor een nieuwe Membership. 
 
Uitzondering op de periode van inactiviteit  
Als de voormalige deelnemer een nieuw Membership zou willen aanvragen onder de originele Sponsor en 
deze Sponsor is in de originele organisatie gebleven, dan kan Herbalife Nutrition afzien van de wachtperiode. 
 
 
2.2 OVERDRAGEN VAN UW MEMBERSHIP 
 
 
2.2.1 Toewijzing, verkoop of overdracht van een Membership 
De toewijzing, verkoop of overdracht van enig recht of belang in een Membership is niet toegestaan zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming, naar eigen absolute discretie van Herbalife Nutrition. Een Member 
mag een Membership niet overdragen om zo de Regels of wetgeving te omzeilen. Als erachter komt dat de 
voormalig Member (“overdrager”) en/of de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de overdrager betrokken is 
geweest bij gedrag of activiteiten die de Regels schenden na toekenning van het verzoek tot overdracht, dan 
kan Herbalife Nutrition sancties opleggen op het overgedragen Membership. 
 
 
2.2.2 Mag alleen toegewezen of overgedragen worden aan een niet-Herbalife Nutrition Member 
Een Membership kan alleen toegewezen of overgedragen worden aan een individu dat geen Member is, tenzij 
dat wordt toegestaan door Regel 2.4. Herbalife Nutrition zal een verzoek tot overdracht niet in overweging 
nemen als de voorgestelde Member (“verkrijger”) op een of andere manier in de afgelopen 12 maanden 
betrokken is geweest bij de Herbalife Nutrition business. 
 
 
2.2.3 Status en voordelen 
De prestaties van een Member zijn persoonlijk en als de toewijzing of overdracht wordt goedgekeurd, dan 
worden de status en voordelen die behaald zijn door de Member niet samen met het Membership 
overgedragen. Het kan de verkrijger verplicht worden aan alle eisen voor kwalificaties voor de status en 
verdiensten te voldoen nadat de toewijzing of overdracht heeft plaatsgevonden. Dit omvat Supervisor status, 
TAB Team status, vakantiekwalificaties en enige andere rechten van de individuele Member. 
 
 
2.2.4 Verantwoordelijkheid na overdracht 
Na overdracht van het Membership: 
 

• De verkrijger zal door Herbalife Nutrition verantwoordelijk worden gehouden voor enige en alle 
overtredingen van de regels door of namens de overdrager die verband houden met het Membership. 

 

• Gedurende een periode van zes maanden vanaf de effectieve datum van de overdracht zullen de 
daden van de overdrager, diens echtgeno(o)t(e) of levenspartner die in overtreding zouden zijn met 
de Regels als de overdrager nog Member zou zijn, behandeld worden als ware het overtredingen van 
de verkrijger zijn. 
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2.3 SCHEIDING, ECHTSCHEIDING EN ONTBINDING VAN DE RELATIE MET EEN LEVENSPARTNER 
 
 
2.3.1 Aangaan van een nieuw Membership 
Als de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van een Member door  wenst te  gaan met de Herbalife Nutrition 
business tijdens de echtscheidingsprocedure of onmiddellijk na een echtscheiding of ontbinding van een 
levenspartnerrelatie, dan moeten de Member en echtgeno(o)t(e) / levenspartner ieder een nieuw apart 
Membership starten onder de Members originele Sponsor. Herbalife Nutrition zal de aankoopprivileges van 
het originele Membership deactiveren en zal aan ieder afzonderlijk Membership de volumepunten van het 
originele Membership toewijzen via een “Association” (zie Regel 2.3.4). Iedere Member moet het eigen ID-
nummer gebruiken in zijn of haar business. 
 

JANE SMITH 
(Individueel Membership) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(Origineel Membership) 

A 

 BOB SMITH 
(Individueel Membership) 

C   

 
Het originele Membership en de bijbehorende downline kan niet verdeeld worden tussen de Member en de 
voormalig echtgeno(o)t(e) of levenspartner. Ze mogen het Membership bijvoorbeeld niet “delen” waarbij iedere 
persoon voor 50% eigenaar wordt.  
 
Herbalife Nutrition moet de volgende documenten ontvangen om een nieuw Membership te creëren: 
 
Van een scheidend koppel 
• Nieuwe voltooide en ondertekende Overeenkomst, voor de Member en de echtgeno(o)t(e), gesponsord 

door de Sponsor van het originele Membership. 
• Ondertekend en notarieel bekrachtigd Divorce and Separation formulier. 
• Een kopie van de ontbindingsverklaring van het huwelijk, overeenstemmingsverklaring, of een 

gerechtelijk eindvonnis van de echtscheiding. 
• Nieuw ingevuld en ondertekend TAB Team Production Bonus Acknowledgment formulier, voor de 

Member en de echtgeno(o)t(e) met daarop het ID-nummer van het nieuwe aparte Membership (alleen 
Memberships met niveau TAB Team).  

 
Van partners in ontbinding van een levenspartnerrelatie 
• Nieuwe voltooide en ondertekende Overeenkomst, voor de Member en de levenspartner, gesponsord 

door de Sponsor van het originele Membership. 
• Ondertekend en notarieel bekrachtigd Dissolution of Life Partner Relationship formulier van beide partijen 

(als beide partijen geen ondertekend en notarieel bekrachtigd formulier aanleveren, is een gerechtelijk 
bevel dat aangeeft dat de relatie beëindigd is noodzakelijk). 

• Nieuw ingevuld en ondertekend TAB Team Production Bonus Acknowledgment formulier, voor de 
Member en de levenspartner met daarop het ID-nummer van het nieuwe aparte Membership (alleen 
Memberships met niveau TAB Team).  

 
Als een Member opnieuw trouwt of aangeeft een nieuwe levenspartner te hebben, dan mag de nieuwe 
echtgeno(o)t(e) of levenspartner voor erkenningsdoeleinden toegevoegd worden aan het nieuwe aparte 
Membership. ter ondersteuning in de business en voor erkenningsdoeleinden 
 

JANE SMITH 
(Individueel Membership) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(Origineel Membership) 

A 

 BOB & Barbara SMITH 
(nieuwe echtgenote) 

(Individueel Membership) 
C 

  

 
Meer dan één  echtscheiding of ontbinding van de relatie met een levenspartner: 
Herbalife Nutrition zal slechts één set van gescheiden of ontbonden Memberships met elkaar associëren. In 
het geval van meer dan één echtscheiding of ontbinding van de levenspartnerrelatie, kan de ontbonden 
levenspartner of gescheiden echtgeno(o)t (e) een afzonderlijk Membership vormen, maar deze zal niet worden 
geassocieerd. 
 
Bijvoorbeeld, als Bob en Barbara scheiden, mag Barbara een nieuw Membership (“D”) nemen onder het 
originele Membership met dezelfde Sponsor, maar deze zal niet worden geassocieerd met Bob’s Membership 
(‘C”). 
 

JANE SMITH 
(Individueel Membership) 

(Eerste 
scheiding/ontbinding) 

B 

 JANE SMITH / BOB 
SMITH 

(Origineel Membership) 
A 

 BOB SMITH 
(Individueel Membership) 

(Eerste scheiding/ontbinding) 
C 

 BARBARA SMITH 
(Individueel Membership) 

(Tweede scheiding/ontbinding) 
D 

   

 
Het Sales & Marketing Plan level van Barbara's Membership ("D") zal worden vastgesteld op basis van de 
bedrijfsactiviteit die wordt bereikt in het kader van het Membership ("C"). 
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Bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteit van Membership ("C") is GET Team, Barbara's nieuwe Membership ("D") zal 
dus zijn vastgesteld op GET Team-niveau. 
 

JANE SMITH 
(Individueel Membership) 

(Eerste 
scheiding/ontbinding) 

Pres Team 
B 

 JANE SMITH / BOB 
SMITH 

(Origineel Membership) 
Pres Team 

A 

 
BOB SMITH 

(Individueel Membership) 
(Eerste scheiding/ontbinding) 

Pres Team 
(Verdiensten GET Team) 

C 

 BARBARA SMITH 
(Individueel Membership) 

(Tweede scheiding/ontbinding) 
GET Team 

D 

   

 
 
2.3.2 Aanvragen om het originele Membership aan te passen 
Herbalife Nutrition zal verzoeken om veranderingen aan te brengen in het originele Membership accepteren. 
Alle verzoeken moeten ondertekend en notarieel bekrachtigd zijn door beide partijen, tenzij Herbalife Nutrition 
een gecertificeerde kopie van het gerechtelijk eindvonnis van de echtscheiding ontvangt. 
 
Verwijderen van de naam van een echtgeno(o)t(e) of levenspartner: Herbalife Nutrition moet een ingevuld 
Request to Remove Spouse formulier, of een Request to Remove Life Partner formulier ontvangen om de 
naam van een echtgeno(o)t(e) of levenspartner uit de gegevens van het Membership te verwijderen. 
 
Betalingen: Herbalife Nutrition moet een ingevuld Request to Pay formulier ontvangen om veranderingen in 
de betalingen door te voeren. Latere verzoeken moeten ondertekend en notarieel bekrachtigd zijn. De 
verklaringen omtrent het inkomen van het originele Membership zullen per post opgestuurd worden naar het 
adres dat in de gegevens staat, tenzij beide partijen een ondertekende en notarieel bekrachtigde brief met 
instructies indienen. 
 
Overdrachten: Herbalife Nutrition moet een ingevuld Divorce and Separation formulier ontvangen of een 
ingevuld Dissolution of Life Partner Relationship formulier om een Membership over te dragen op iemand die 
geen Member is, voormalig echtgeno(o)t(e) of voormalig levenspartner. 
Als een Member een Membership overdraagt en besluit een nieuwe Membership op te zetten, dan: 

• Moet het nieuwe Membership onafhankelijk van het origineel opereren. 
• Zullen vorderingen binnen het Sales- en Marketingplan, Royalty Overrides, Productie Bonus en andere 

inkomsten alleen gebaseerd worden op de prestaties van het nieuwe Membership. 
 
Als Herbalife Nutrition de nieuwe aanmelding binnen een jaar na de overdracht wil accepteren, dan: 

• Moet de Sponsor van het originele Membership het nieuwe Membership sponsoren. 
• Zal de status van het nieuwe Membership gelijk zijn aan de status van het originele Membership ten 

tijde van de overdracht. 
 
Als het over te dragen Membership geassocieerd is met een ander Membership als gevolg van een eerdere 
scheiding, dan zal het over te dragen Membership niet langer geassocieerd worden met dat Membership. 
 
 
2.3.3 Deelnemen onder een andere Sponsor/deelnemen aan een ander Membership 
Om zich aan te melden onder een andere Sponsor moet de Member, echtgeno(o)t(e) of levenspartner 
Herbalife Nutrition de volgende vereiste documenten overleggen.13 
 
Van een scheidend koppel 
• Een nieuw ingevulde en ondertekende Overeenkomst. 
• Ondertekend en notarieel bekrachtigd Divorce and Separation formulier. 
• Kopie van de ontbindingsverklaring, overeenstemmingsverklaring, of een gerechtelijk eindvonnis van de 

echtscheiding of documentatie van een rechtbank die verklaart met voorlopige vaststelling dat de materiële 
gemeenschap beëindigd is.  

 
Van partners in ontbinding van een levenspartnerrelatie 
• Een nieuw ingevulde en ondertekende Overeenkomst. 
• Een ondertekend en notarieel bekrachtigd Dissolution of Life Partner Relationship formulier van beide 

partijen (als beide partijen geen ondertekend en notarieel bekrachtigd formulier aanleveren, is een 
gerechtelijk bevel dat aangeeft dat de relatie beëindigd is noodzakelijk). 

Daarnaast moet de Member, echtgeno(o)t(e) voldoen aan de periode van inactiviteit. De periode van inactiviteit 
zal vastgesteld worden zoals bepaald in Regel 2.1.9 (Periode van inactiviteit) of door de uitgiftedatum van het 
ontvangen gerechtelijk document, indien deze later valt. 
 
Opmerking: Het aanmelden van een nieuw Membership onder een andere Sponsor vereist de aankoop van 
een HMP en de voordelen zullen beginnen bij een korting van 25% zonder associatie met het originele 
Membership. 

 
13 Formulieren en Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar via Member Services. 
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2.3.4 Scheiding en ontbinding van relatie met een levenspartner en het Herbalife Nutrition Sales en 
Marketingplan 
 

Totaal Volume: De individuele Memberships mogen de Volumepunten van het originele Membership 
gebruiken om te combineren met hun eigen volumepunten (“Association”). Dit zal bepalen of ze in aanmerking 
komen voor Royalty Overrides, kwalificaties, herkwalificaties en/of Productie Bonus. 
 
Met het oog op het in aanmerking komen op een percentage Royalty Overrides zal het Volume van het 
originele Membership gecombineerd worden met elk van de afzonderlijke Memberships, plus het eigen 
volume.  
 
Het in aanmerking komen van het originele Membership voor Productie Bonus zal bepaald worden op basis 
van de prestaties van het hoogste individuele Membership. 
 
 
Voorbeeld: 
 
Volumepunten 
 

Het Volume voor B en C zal als volgt zijn: 
 

B + A en C + A 
 
 
 

B  A  C 

JANE SMITH 
(Individueel Membership) 

 JANE SMITH 
(Origineel Membership) 

 BOB SMITH 
(Individueel Membership)   

2.000 TV 
(2.000 TV + 500 TV = 2.500 TV) 

 
500 TV 

(2.000 TV + 500 TV + 1.500 TV 
= 4.000 TV) 

 
1.500 TV 

(1.500 TV + 500 TV = 2000 TV) 

→
  →
  →
 

5% RO   5% RO  4% RO 

 
Royaltypunten 
 

De Royalty punten voor de Productie Bonus worden als volgt gecombineerd: 
 

B + A en C + A 
 

B  A  C 

PRESIDENT’S TEAM 
JANE SMITH 

(Individueel Membership) 

 PRESIDENT’S TEAM 
JANE SMITH 

(Origineel Membership) 

 PRESIDENT’S TEAM 
BOB SMITH 

(Individueel Membership) 
  

9.000 RO-punten 
(9.000 RO + 1000 RO = 10.000 

RO) 
 1.000 RO-punten  

8.000 RO-punten 
(8.000 RO + 1.000 RO = 9.000 

RO) 

→
  →
  →
 

6% PB   6% PB   4% PB 

 
Vereisten: Elk individueel Membership moet voldoen aan de 10-klanten regel, de 70%-regel en alle andere 
vereisten om Royalty Overrides te verdienen. Elk Membership moet ook het benodigde Volume behalen om 
te voldoen aan de Matching Volume vereisten voor hun eigen downline die kwalificeert voor de Supervisor 
status. De aankoopprivileges van het originele Membership zullen tijdelijk toegewezen worden om tegemoet 
te komen aan de passende volumevereisten voor de kwalificerende downline. 
 
Erkenning: Elk Membership zal erkend worden voor de eigen prestaties binnen het Sales- en Marketingplan. 
Het originele Membership zal geen erkenning ontvangen. Indien het originele en een individueel Membership 
het niveau van President’s Team bereiken, zal er slechts één diamant toegekend worden aan de upline 
President’s Team Member, wat in lijn blijft met de toewijzing van diamanten aan Memberships die geen 
onderdeel uitmaken van een echtscheiding of beëindiging van levenspartnerrelatie.  
Als het individuele Membership kwalificeert voor een diamant, dan zal alleen dat Membership klimmen wat de 
diamantstatus betreft. 
Evenementen: Regels met betrekking tot het bijwonen van evenementen zijn specifiek per evenement en 
kunnen per evenement verschillen. Raadpleeg de communicatie over het evenement materialen voor 
informatie over accommodaties, kaartjes, vervoer en andere informatie over het evenement. 
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2.4 ERFENIS14 

Het Membership van een overleden Member mag overgedragen worden aan een erfgenaam onder de 
geldende wetgeving, Regels en met Herbalife Nutrition’s goedkeuring, welke niet op onredelijke gronden zal 
worden onthouden. 15 
 

Een Member kan een maximum van drie Memberships uitvoeren – dat van hem-/haarzelf, plus tot twee door 
erfenis verkregen Memberships. Een geërfd Membership mag rechtstreeks aan de individuele erfgenaam 
worden overgedragen of in het geval van een Membership van TAB Team niveau, aan een vennootschap die 
beheerd wordt door de erfgenaam.16 
 

Er zal voor een geërfd Membership worden afgezien van de Periode van inactiviteit (zoals bepaald in Regel 
2.1.9) wanneer de lijnen tussen de erfgenaams bestaande Membership en het/de geërfde Membership(s) 
verticaal zijn (in dezelfde lijn). 
 

De erfgenaam moet alle documentatie aanleveren waar Herbalife Nutrition, in eigen absolute discretie, om 
vraagt. 
 

Verzoeken om het Membership van een overledene te beëindigen moeten direct bij Member Services worden 
ingediend.  
 
 
2.5 BEËINDIGING VAN UW MEMBERSHIP 
 

Het is het doel van Herbalife Nutrition om aan de behoeften en verwachtingen te voldoen van partijen die 
geïnteresseerd zijn in het verkopen van Herbalife Nutrition producten en/of het opbouwen van een solide 
onafhankelijke business en deze verwachtingen te overtreffen. Zo is het ook het doel van deze sectie om 
zekerheid te bieden; voornamelijk om nieuwere Members te verzekeren van Herbalife Nutrition’s toewijding 
aan hun succes en om ze te doen inzien dat hun relatie met Herbalife Nutrition waardevol is. 

 
 

2.5.1 Opzegging 
Een Member kan een Membership opzeggen door een ondertekende brief te sturen naar Member Services. 
Electronische verzoeken zullen worden geaccepteerd wanneer deze worden ontvangen vanaf het bij ons 
geregistreerde emailadres. De opzegging zal van kracht worden op het moment dat deze ontvangen en 
geaccepteerd is door Herbalife Nutrition. 
 
 
2.5.2 Opzegging binnen 90 dagen 
Als een Member besluit om op te zeggen binnen 90 dagen na de datum waarop Herbalife Nutrition de 
Membershipsaanvraag en -Overeenkomst heeft geaccepteerd, heeft de opzeggende Member recht op een 
volledige terugbetaling van de kosten van het HMP (Herbalife Nutrition Member Pack). 
 
 
2.5.3 Terugkoop inventaris 
Een Member die de business op welk moment dan ook verlaat kan ongebruikte producten en materialen die 
aangekocht zijn bij Herbalife Nutrition in de voorafgaande 12 maanden terugsturen, mits ze ongeopend en in 
verkoopbare staat zijn. Voor producten die niet direct bij Herbalife Nutrition zijn aangekocht moet de Member 
een bewijs van aankoop overleggen. Herbalife Nutrition zal zorgen dat alles wordt opgehaald en zal 
verzendkosten betalen voor het terugsturen van het product aan Herbalife Nutrition. De verzend- en 
verwerkingskosten op de originele bestelling zullen niet worden vergoed. 
  

 
14 Voor de planning van uw nalatenschap en financieel erfgoed is het Business Continuation Program beschikbaar om u te helpen de 

continuïteit van uw Membership te waarborgen. Neem voor meer informatie contact op met Member Services.  
 

15 Het Deceased Transfer Declaration Formulier is beschikbaar via Member Services.  
 

16 Geërfde Memberships worden beschouwd als afzonderlijke entiteiten, waarbij elk de business activiteiten, verkoopvolume en 

compensatie voorwaarden moet vervullen zoals bepaald in het Sales- en Marketingplan, met uitzondering van de Lifetime Volume 
Achievements, welke toestaan dat het Totaal volume van de erfgenaam gecombineerd wordt met het Totaal volume van de geërfde 
Memberships. De erfgenaam is verantwoordelijk voor de betaling van vergoedingen en schulden voor ieder Membership.  
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Hoofdstuk 3 Business activiteiten 
 

Directe verkoop benadrukt de waarde die aan klanten geleverd wordt via persoonlijke relaties en 
klantenservice. Klanten ontvangen alleen via deze persoonlijke relaties producttrainingen op maat en 
profiteren van het deel uitmaken van de Herbalife Nutrition gemeenschap en verschillende sociale 
activiteiten en sportactiviteiten. Dit zijn belangrijke onderdelen van de business en zijn de fundering 
van een stabiel, lange termijn retail business wat de basis moet zijn en ook is van ieder Membership. 

 
3.1 UW BEDRIJFSVOERING 
 
 
3.1.1 Algemene naleving 
In ieder land waar Members hun Herbalife Nutrition business uitvoeren moeten zij alle wetten en Regels 
naleven, inclusief alle wetten en Regels die betrekking hebben op de Herbalife Nutrition business in iedere 
hoedanigheid. Members moeten deze Regels doornemen met downline Members. 
 

Ter aanvulling, Members mogen andere Members niet aanmoedigen inbreuk te plegen op de voorwaarden 
van hun Overeenkomst, alle Regels uitgegeven door Herbalife Nutrition, of de wet.  
 

 
3.1.2 Member is een zelfstandige 
Als Member bent u een zelfstandig onafhankelijk ondernemer en bepaalt u zelf, onder andere, uw eigen 
schema, hoeveel tijd u wilt besteden aan uw business, uw uitgaven en werkwijze. Als zelfstandig ondernemer 
bent u geen medewerker, agent, franchisenemer, zaakwaarnemer of begunstigde van Herbalife Nutrition of 
enige andere Member. Als onafhankelijk ondernemer heeft u niet de rechten of voordelen die een medewerker 
van Herbalife Nutrition zou kunnen hebben of zult u claims maken die op het tegendeel wijzen 
 
 
3.1.3 Zakelijke registratie en belastingen 
De regelgeving en zakelijke vereisten op het gebied van de: 
 

• Registratie van uw onderneming  

• BTW (publicatie, inning, vastlegging en rapportage) 

• Overige belastingen 
  
zijn van land tot land verschillend en regelmatig aan wijzigingen onderhevig.  
 
Het is voor Members vereist de ze, zowel online als offline, met hun Herbalife Nutrition business werken in 
overeenstemming met de vereisten op het gebied van de zakelijke registraties, vergunningen, belasting 
verplichtingen en rapportages.  
 
Op verzoek van Herbalife Nutrition dienen Members hun zakelijke en/of belasting registratie te overleggen. 
Daarnaast is het de plicht en verantwoordelijkheid van de Member om Herbalife Nutrition, zonder onnodige 
vertragingen, op de hoogte te brengen van wijzigingen in de verstrekte informatie. 
 
 
3.1.4 Hoog houden van de reputatie en het imago van Herbalife Nutrition 
Geen enkele Member zal zich bezighouden met enig gedrag (al dan niet verbonden aan de Herbalife Nutrition 
business) dat te maken heeft met oneerlijkheid, misdaad, morele verwording of waarvan Herbalife Nutrition 
naar eigen absolute discretie bepaalt dat het invloed of impact zou kunnen hebben op, of schadelijk zou 
kunnen zijn voor de reputatie, het imago, de producten, het intellectuele eigendom of de goodwill van Herbalife 
Nutrition, het algemene Membership of de Member in kwestie. 
 
 
3.1.5 Gebruik van derden om te assisteren in het Membership 
De een-op-een relaties die Members opbouwen en onderhouden het hun klanten vormen de basis van het 
businessmodel van Herbalife Nutrition en dit is waarvoor Members worden beloond. Members mogen gebruik 
maken van derden om te hen assisteren en ondersteunen in de business. (zie Regel 3.1.6)  Echter, deze 
personen mogen enkel administratieve taken vervullen of assisteren bij het vervullen van orders. Members 
dienen er op toe te zien dat zij persoonlijk de klantenservice vereisten  aanbieden zoals uiteengezet in Regel 
4.3.8 
 
 
3.1.6 Verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die helpen bij het Membership 
Een Member is verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die helpen bij het Membership. 
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3.1.7 Geen associatie met andere organisaties bij Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition bijeenkomsten of iedere andere Herbalife Nutrition gerelateerde activiteiten mogen niet 
gebruikt worden als forum om persoonlijke overtuigingen die niet gerelateerd zijn aan Herbalife Nutrition te 
uiten of om enige andere commerciële of niet-commerciële organisatie dan wel bedrijf, evenement of individu 
te promoten.  
 

Herbalife Nutrition is een business met gelijke kansen en discrimineert niet op basis van geslacht, ras, religie, 
nationaliteit, afkomst, huidskleur, leeftijd, burgerlijke staat, medische conditie/handicap, seksuele geaardheid, 
geslachtsidentiteit, geslachtsuitdrukking, veteranenstatus of politieke overtuiging. 
 

Eveneens mogen Members geen literatuur of materiaal verspreiden dat een andere organisatie of individu 
promoot, hetzij religieus, politiek, zakelijk of sociaal of dat een verband suggereert met Herbalife Nutrition. 
 
 
3.1.8 Geen aanmoediging voor de verkoop van andere producten of diensten 
In de looptijd van een Membership mag de Member, echtgeno(o)t(e) of levenspartner niet de producten of de 
zakelijke mogelijkheid van een ander MLM - of directe-verkoop bedrijf- promoten aan een klant of Member of 
deze hiervoor werven. 
 
 
3.1.9 TAB Team Beperkingen 
Herbalife Nutrition TAB Team Members mogen geen distributeur of vertegenwoordiger zijn van een ander 
MLM of directe-verkoop-bedrijf of op enige andere manier deelnemen aan de producten, diensten of 
inkomensmogelijkheden die geassocieerd zijn met een dergelijk bedrijf of deze promoten. 
 

Herbalife Nutrition TAB Team Members mogen niet meer dan vijf procent bezitten van een bedrijf dat actief is 
in de directe verkoop of MLM.17 
 
 
3.1.10 Manipulatie van het Sales- & Marketingplan  
 

Het Sales & Marketing Plan vormt de basis van het unieke distributie systeem van Herbalife Nutrition 
dat zowel klanten als Members dient. Het is bedoeld om Members te compenseren voor de training, 
coaching, begeleiding en ontwikkeling van een downline Member organisatie die producten aankoopt 
om te verkopen aan rechtmatige eindklanten of voor het persoonlijk gebruik. Het behoud van de 
integriteit, gedachtegangen de intentie van het Sales & marketingplan zijn van vitaal belang voor het 
bedrijf en haar Members. Members die zich bezig houden met Marketingplan Manipulatie schade klant 
georiënteerde aard van Herbalife Nutrition’s business model en de “Distributor difference”, 
ontwrichten het multi-level aspect van het marketingplan en ontnemen mogelijk een ander Member de 
financiële beloning die hen rechtmatig toebehoort. Onrechtmatigheden hieromtrent kunnen ook 
schade berokkenen aan de continuïteit van de levering van Herbalife Nutrition producten aan klanten. 
Alleen door het naleven van de hoogst ethische, klant-georiënteerde standaarden kan Herbalife 
Nutrition de waarde van het merk Herbalife Nutrition voor alle Members verzekeren en beschermen.  

 
Members mogen zich niet direct of indirect bezig houden met enige activiteiten, praktijken of gedragingen die 
kunnen worden beschouwd als Sales & Marketingplan Manipulatie. Members zullen geen productaankopen 
organiseren of orkestreren met als primair doel dat de Member zelf, of een andere Member een multi-level 
compensatie of erkenning via het Sales & Marketingplan ontvangt. (in tegenstelling tot de aankoop van 
producten in redelijke hoeveelheden met als doel de verkoop aan klanten of persoonlijk gebruik) 
 
Hier volgt een lijst met (inbegrip van, maar niet beperkt tot) voorbeelden van gedrag dat Sales & 
Marketingplan Manipulatie kan aanduiden.  
 
Orders 

• Het kopen van producten uit naam van een andere Member (anders dan zoals expliciet is toegestaan 
in Regel 1.1.7 Op de juiste manier aankopen” ), inclusief het plaatsen van orders op het 
www.myherbalife.com/nl-NL account van een andere Members en/of het delen van creditkaart 
informatie.  

• Bestellingen van klanten doorgeven aan een andere Member om deze te laten vervullen, met inbegrip 
van het aannemen en vervullen van bestellingen van klanten die bij een andere Member geplaatst 
zijn.  

• Klanten verwarren of misleiden over de identiteit van de Member waar zij zullen bestellen of hebben 
besteld.  

 
17 Dit geldt ook voor directe of indirecte deelname in een bedrijf dat zich bezighoudt met directe verkoop of MLM via enig persoon, entiteit 

of kunstmatigheid. 
 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
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• Het ontmoedigen van een downline Member om bestellingen te plaatsen als strategie om de upline te 
laten profiteren, of met het doel dat de upline hier uiteindelijk voordeel van heeft in het Sales & 
Marketingplan. (Bijvoorbeeld Member A die vraagt aan downline Member B om geen volume te 
plaatsen zodat de Royalty Overrides middels een Roll-up hoger inde organisatie van Member A terecht 
komen)  

• Het aansturen of aanmoedigen van een downline Member om bestellingen te plaatsen als strategie 
om de upline te laten profiteren, of met het doel dat de upline hier uiteindelijk voordeel van heeft in het 
Sales & Marketingplan.(Bijvoorbeeld Member A die vraagt aan downline Member B om orders te 
plaatsen tot deze de minimum hoeveelheid volume heeft behaald zodat Member A verdiensten 
ontvangt en vervolgens Member C vragen order te plaatsen tot dat deze de minimum hoeveelheid 
volume heeft geplaatst zodat Member A verdiensten ontvangt.) 

 
Onjuiste inschrijvingen  

• Het invullen van een Membership aanvraag met valse of misleidende informatie.  

• Het invullen van een Membership aanvraag voor een niet bestaande persoon of voor een person die 
niet oprecht en onafhankelijk betrokken is bij het uitvoeren van diens Herbalife Nutrition Membership.  

• Nieuwe inschrijvers onder elkaar inschrijven wanneer deze voorafgaand geen relatie tot elkaar hebben 
gehad.  

• Een aanmelder beloven dat de Sponsor of upline de aanmelder zal voorzien van downline Members 
wanneer hij/zij een Member wordt. 

 
Andere zaken 

• Het nalaten om bij Herbalife Nutrition melding te maken van informatie die Sales & Marketingplan 
suggereert.  

• Andere Members leren of aanmoedigen om zich bezig te houden met Sales- & Marketingplan 
Manipulatie. 

 
Overtredingen en Sancties 
Herbalife Nutrition onderzoek Sales & marketingplan manipulatie in overeenstemming met de handhavings 
procedures van Herbalife Nutrition zoals uiteengezet in hoofdstuk 10. Sales en Marketingplan manipulatie is 
een serieuze overtreding van de Memberships overeenkomst en daarom is Herbalife Nutrition gerechtigd om 
alle mogelijke remedies te gebruiken, inclusief beëindiging van de Membership overeenkomst zonder 
voorgaande waarschuwing en de Member zal tevens verantwoordelijk gehouden worden voor iedere en alle 
schades die Herbalife Nutrition oploopt als gevolg van de Sales & Marketingplan manipulatie. Ander sancties 
kunnen onder andere zijn, verlies van verdiensten en kwalificaties van de Memberships van een iedereen die 
(direct of indirect ) betrokken is. Om financiële schade voor upline Members te voorkomen kan het noodzakelijk 
zijn dat wij bepaalde maatregelen treffen ten aanzien van uw Membership gedurende het onderzoek zoals het 
opschorten van inkoopprivileges.  
 
 
3.1.11 Schulden aan Herbalife Nutrition 
Indien een Member een schuld heeft bij Herbalife Nutrition 18 en totdat deze volledig betaald is, behoudt 
Herbalife Nutrition zich het recht (I) voor om dan het verschuldigde bedrag in te houden van bedragen die 
betaald moeten worden aan de Member, (II) betaling van gelden die verschuldigd zijn in te houden, en (III) 
erkenning voor eventuele kwalificaties te onthouden. 
 
 
3.1.12 Interviews of verklaringen aan media 
Van tijd tot tijd kunnen verslaggevers geïnteresseerd zijn in het interviewen van Members over Herbalife 
Nutrition producten of de business. Hoewel interesse in de producten en de business gewaardeerd wordt, is 
het alleen het bedrijf of een aangewezen persoon toegestaan te spreken met of te schrijven naar de pers of 
andere media voor, of namens Herbalife Nutrition of één van de dochterondernemingen. 
 
Als een Member gevraagd wordt voor een media-interview of verklaring over Herbalife Nutrition, dan dient de 
Member dit mediaverzoek door te sturen naar het Herbalife Nutrition Corporate Communications Department 
(“Corporate Communications”).19 
 
Bovendien is het Members niet toegestaan zich aan te bieden voor een interview of willens en wetens de 
media uit te nodigen voor een Herbalife Nutrition bijeenkomst of evenement zonder voorafgaande 
toestemming van Corporate Communications te hebben verkregen. 
 

 
18 Dergelijke schulden kunnen alle bedragen omvatten die verschuldigd zijn aan Herbalife Nutrition voor productaankopen, aanpassingen 

aan inkomsten vanwege terugkoop van inventaris van downline Members, boetes vanwege overtredingen van de Regels, geretourneerde 
betalingen vanwege ontoereikende middelen en achterstallige kosten. 
 

19 Corporate Communications kan bereikt worden door te e-mailen naar media@herbalife.com of te bellen naar +1 213-745-2931. 

mailto:media@herbalife.com
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3.1.13 Gedrag ten aanzien van intimidatie / discriminatie 
Herbalife Nutrition verbiedt elke vorm van onwettige discriminatie en intimidatie op de werkplek.  
 
 
3.1.14 Verantwoordelijkheid voor leveranciers 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een niet-Herbalife Nutrition leverancier, dan zullen de acties en 
nalatigheden van deze leverancier gezien worden als de acties en nalatigheden van de Member met als doel 
de naleving van de Regels en de toepasbare wetten. Members moeten vaststellen dat de diensten van de 
leverancier in overeenstemming zijn met deze Regels en toepasbare wetten. 
 
 
3.1.15 Identificatie 
In overeenstemming met de wetten voor consumentenbescherming dienen Members, wanneer zij Herbalife 
Nutrition producten verkopen of factureren, zich duidelijk te identificeren op de volgende wijze: 
 

• Als Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member 

• Met hun eigen persoonsnaam 

• Met hun zakelijk adres  

• Met hun persoonlijk of zakelijk emailadres en telefoonnummer.  
 
Identificatie is vereist onafhankelijk van het kanaal dat wordt gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot online of 
offline. 
 
 
3.2 INTERNATIONALE BUSINESS 
 
 
3.2.1 Activiteiten in landen of gebieden die nog niet geopend zijn 
Een Member mag zich niet bezighouden met business activiteiten met betrekking tot Herbalife Nutrition in enig 
land dat niet officieel door Herbalife Nutrition geopend is voor business.20 
 
 
3.2.2 Activiteiten in landen of gebieden die geopend zijn 
Herbalife Nutrition producten zijn ontwikkeld, geproduceerd en geëtiketteerd in overeenstemming met de land 
specifieke product- en etiketteringsvereisten. Members moeten altijd handelen in overeenstemming met alle 
regels en standaarden van Herbalife Nutrition en alle geldende wet- en regelgeving, waaronder die met 
betrekking tot productinhoud, productregistratie en -wetgeving, productetikettering, douane, accijnzen, 
belastingen en consumentenbescherming en advertenties in het land waar de producten verkocht worden. 
 
 
3.2.3 Activiteiten in China 
Niet-Chinese staatsburgers mogen geen business doen in China. Geen enkele Member mag Herbalife 
Nutrition producten verzenden naar (of verzending regelen) of importeren in China, ook niet voor persoonlijk 
gebruik, consumptie of als cadeau. 
 
Members die geregistreerd staan in China mogen geen Herbalife Nutrition producten aankopen, verkopen of 
distribueren buiten China. 
 
 
3.2.4 Persoonlijke consumptie 
Members mogen in totaal een maximum van 1.000 volumepunten van diverse producten per volumemaand 
aankopen om mee te nemen tijdens hun reizen. Producten aangekocht voor persoonlijke consumptie zijn voor 
eigen gebruik van de Member of om te delen met directe familieleden. 
 
 
 
 
 

 
20  Verboden handelingen, inspanningen or pogingen zijn onder andere:  

• Benaderen van overheidsinstanties betreffende import, export of distributie van Herbalife Nutrition producten. 
• Registreren of verlenen van vergunningen op Herbalife Nutrition intellectueel eigendom, producten of het Sales- & Marketingplan. 
• Het cadeau doen, verkopen of distribueren van Herbalife Nutrition producten en/of het HMP. 
• Promoten van Herbalife Nutrition producten of de zakelijke mogelijkheid. 
• Houden van bijeenkomsten met betrekking tot Herbalife Nutrition, de producten of de zakelijke mogelijkheid. 
• Sponsoren of werven van inwoners of bezoekers van een land dat nog niet geopend is. 
• Publiek bekendmaken dat Herbalife Nutrition op korte termijn zal openen of dat Herbalife Nutrition producten op korte termijn 

beschikbaar zullen zijn. Dit omvat tevens het zoeken naar potentiële klanten of nieuwe Members via elektronische 
communicaties, distributie van literatuur, of in persoon. 
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3.2.5 Verboden landen 
Een Member mag geen inwoner zijn van een “Verboden land”.21 
 
Tevens mag een Member niet direct of indirect Herbalife Nutrition business activiteiten ondernemen met een 
individu waar van de Member redenen heeft om aan te nemen dat deze: 

(i) een inwoner is van, of een bedrijf voert in een Verboden land. 
(ii) betrokken is bij verkopen aan individuen die woonachtig zijn in een Verboden land; of 
(iii) Wordt beheerd of gestuurd door een entiteit of individu welke normaliter woonachtig is in een Verboden 

land.  
 
Business activiteiten zijn onder andere, maar niet beperkt tot: 

• het promoten van de Herbalife Nutrition zakelijke mogelijkheid; 
• het sponsoren v of rekruteren an Members; of 
• het promoten of verkopen van Herbalife Nutrition producten. 

 
Overtredingen van deze Regel zullen leiden tot beëindiging van het Membership. 
 
 
3.2.6 OFAC lijst 
Members mogen geen zaken doen (zie Regel 3.2.5) met een persoon, entiteit of organisatie die vermeldt staat 
op de lijst met “Specially Designated Nationals” welke wordt bijgehouden door de U.S. Treasury Department’s 
Office of Foreign Assets Control (de “OFAC Lijst”) of enig persoon, entiteit of organisatie welke eigendom is  
van, of beheerd wordt door iemand vermeldt op deze lijst. De OFAC lijst kan gevonden worden op 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 BUSINESS TOOLS 
 

Terwijl Herbalife Nutrition gratis of tegen een kleine vergoeding training, promotionele literatuur en andere 
verkoophulpmiddelen beschikbaar stelt aan Members, wordt de term “Business tools” gebruikt voor 
verkoophulpmiddelen die niet door Herbalife Nutrition geproduceerd zijn. Businesstools omvatten onder 
andere  trainingen, diensten of producten van derde partijen die een Member mogelijk kunnen helpen bij het 
promoten, ontwikkelen of managen van hun directe verkoop business. Business tools kunnen bijvoorbeeld 
ontwikkeld zijn om meer klanten te krijgen, nieuwe Members te rekruteren, om met klanten en/of Member te 
communiceren of voor financieel management. 

 
Alle Business tools en Members die dergelijke Business tools maken, promoten, aanbieden, verkopen of 
gebruiken moeten voldoen aan alle Regels en geldende wetgeving.22 
 
 
3.3.1 Geen verkoop van Business tools tegen winst 
Members mogen Business tools verkopen aan andere Members tegen een prijs die niet hoger ligt dan de 
kostprijs voor de productie van de training, het product of de dienst die verkocht wordt.23 
 
Members mogen Business tools alleen aan andere Members verkopen met als doel: 
 

• Verkopen van Herbalife Nutrition producten. 
• Opbouwen van een Herbalife Nutrition business. 
• Trainen en motiveren van de downline van de aankopende Member. 

 
De verkoop van Business tools door Members aan andere Members mag geen inkomsten genererende 
onderneming zijn die gevoerd wordt in plaats van of samen met de Herbalife Nutrition business van de 
Member. 
 
OPMERKING: DE PROMOTIE, VERKOOP EN AANKOOP VAN LEADS UIT WELKE BRON DAN OOK VOOR 
PRODUCT VERKOOP OF DE ZAKELIJKE MOGELIJKHEID IS VERBODEN. HERBALIFE NUTRITION 
MEMBERS MOGEN ECHTER LEADS GENEREREN VOOR EIGEN GEBRUIK EN ZE MOGEN DEZE LEADS 

 
21 De lijst van verboden landen van tijd tot tijd bijgewerkt en is beschikbaar op www.myherbalife.com/nl-NL. Mogelijk zijn er ook extra 

vereisten van toepassing op burgers van Verboden Landen die buiten het Verboden land wonen. Neem alstublieft contact op met Member 
Services via Online Ondersteuning voor meer informatie. 
 

22 Dit is inclusief alle wetten met betrekking tot vertrouwelijkheid van consumentengegevens, privacy rechten, beperkingen op 

telemarketing in welke vorm dan ook en marketing via het internet. 
 

23 Members die Business tools verkopen of een bijdrage vragen voor onafhankelijke trainingen of bijeenkomsten zijn verplicht het 

“Expense and No Profit Tracking Schedule” dat door Herbalife Nutrition beschikbaar wordt gesteld te gebruiken en om kopieën te bewaren 
van dit schema, alle bijbehorende documenten, facturen, kwitanties en andere ondersteunende documentatie, gedurende een minimum 
van twee (2) jaar. Herbalife Nutrition heeft het recht kopieën van deze documenten op te vragen en naleving van deze regel te controleren. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.myherbalife.com/nl-NL
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OOK KOSTELOOS AANBIEDEN AAN HUN DOWNLINE, MITS ZE VOLDOEN AAN HERBALIFE 
NUTRITION’S GEDRAGSREGELS EN ALLE LOKALE WETGEVING OP HET GEBIED VAN PRIVACY- EN 
GEGEVENSBESCHERMING. 
 
 
3.3.2 Leads 
Leads zijn prospects voor Herbalife Nutrition producten of voor de zakelijke mogelijkheid, evenals Leads-
gerelateerde reclame, advertentie slots, of decision packs.  
 
Members mogen Leads genereren voor eigen gebruik. Members mogen deze Leads ook kosteloos doorgeven 
aan hun downline Members. Members mogen Leads niet automatisch, systematisch of op andere wijze 
doorgeven aan een downline Member zonder zich ervan te verzekeren dat: 
 

• De Lead vooraf of gelijktijdig op de hoogte is gesteld en ermee akkoord gaat dat een andere (downline) 
Member de relatie zal onderhouden; 

• De downline Member die de Lead ontvangt de volledige verantwoordelijkheid neemt voor het uitvoeren 
van de verkoop, de opvolging en het onderhouden van de relatie met de klant;  

• Het genereren van Leads gebeurt in overeenstemming met lokale privacy- en 
databeschermingswetten. 

 
Members geen Leads verkopen aan andere Members en dat Members geen Leads kopen van wie dan ook. 
 
 
3.3.3 Schriftelijke toestemming voor Business Tools 
Members mogen Business tools niet promoten, aanbieden of verkopen aan een niet-downline member of aan 
een downline Member onder een President’s Team Member, tenzij er voorafgaand schriftelijke toestemming 
is verkregen van deze eerste upline President’s Team Member.24 
 
Als toestemming wordt ingetrokken, dan moet de promotie, het aanbieden of de verkoop onmiddellijk worden 
gestopt, tenzij Herbalife Nutrition naar eigen absolute discretie beoordeelt dat dat onnodig schadelijk zou zijn 
voor de aankoper (bijvoorbeeld halverwege een abonnement). 
 
 
3.3.4 Promotie van Business tools aangeboden door leveranciers 
Members mogen Business tools aangeboden door leveranciers alleen promoten als: 

 

a. de Member onafhankelijk heeft bevestigd dat de leveranciers en hun producten of diensten in alle 
opzichten voldoen aan de Regels en geldende wetgeving.25 
 

b. De Member Herbalife Nutrition certificering en ondersteunende documentatie van een 
registeraccountant levert. Deze informatie moet bevestigen dat de Member geen directe of indirecte 
betaling heeft ontvangen van de leverancier en geen economisch voordeel zal behalen via de 
leverancier. 

 
Een Member die diensten over het internet aanbiedt via een leverancier moet naam, adres, fax- en 
telefoonnummers en e-mailadres van de leverancier beschikbaar stellen aan Members die de website 
gebruiken. 
 
 
3.3.5 Notificatie over het staken van verkoophulpmiddelen of Business tools 
Indien Herbalife Nutrition bepaalt dat bepaalde Business tools de Regels, wetgeving of de wettelijke rechten 
van andere schenden, of dat ze een risico vormen om Herbalife Nutrition’s reputatie, het merk of imago te 
beschadigen, dan heeft Herbalife Nutrition het recht (zonder aansprakelijkheid) om van de Member te eisen 
dat deze stopt met de verkoop of het gebruik van deze Business Tools. 
 
  

 
24 Het bijwonen van corporate, of door corporate gesponsorde evenementen zoals HOM’s of STSen of vergelijkbare evenementen zijn 

een uitzondering op deze Regel. 
 

25 Als een Member een economisch belang in een leverancier of transacties van deze leverancier heeft, dan dienen in het kader van de 

Regels de acties van de leverancier beschouwd te worden als acties van de Member. Herbalife Nutrition onderschrijft geen materialen en 
raadt geen materialen aan die niet door Herbalife Nutrition zijn geproduceerd. 
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BUSINESS TOOLS EN ANDERE MOGELIJKE UITGAVEN 
 
Een van de geweldige dingen van het Herbalife Nutrition Member zijn, is dat je zelf kan bepalen hoe je van Herbalife 
Nutrition’s zakelijke mogelijkheid gebruik maakt. Het enige dat je aan dient te schaffen is een Herbalife Nutrition 
Member Pack (HMP), iedere andere uitgave is volledig optioneel. Voordat u een additionele uitgave doet, stelt u 
zichzelf dan eerst vragen als deze: 
 
Schulden 
Moet ik schulden aangaan om gebruik te maken van Herbalife Nutrition’s zakelijke mogelijk? 
Vanwege de lage opstart kosten en omdat er geen minimum aankoopvereisten zijn, hoeft u geen geld te lenen of 
schulden aan te gaan voor uw Herbalife Nutrition business. Wij raden het sterk af om schulden aan te gaan ten 
behoeve van uw Herbalife Nutrition business. Zie Regel 1.1.2 Ontmoedigen van schulden voor meer  informatie. 
 
Business Tools 
Moet ik diensten, producten, software of systemen aanschaffen die mogelijk helpen bij de groei van mijn 
Herbalife Nutrition business? 
“Business Tools” zijn diensten of producten van een derde partij die u kunnen helpen bij het promoten, laten groeien 
of bij het managen van uw directe verkoop business. Ze kunnen onder andere afgestemd zijn op het aanstreken 
van klanten, rekruteren van nieuwe Members, communiceren met klanten of met Member of bij uw financiële 
administratie.  
 
Wat het doel ook mag zijn, Business Tools zijn niet vereist om vooruit te komen of om succesvol te zijn als Member 
of om training en ondersteuning van uw sponsor of upline te ontvangen. Niemand mag u vertellen dat Business 
Tools vereist zijn of u onder druk zetten om deze aan te schaffen. Het verkopen van Herbalife Nutrition producten 
aan klanten is het hart van een succesvolle Herbalife Nutrition business en Business Tools zouden uw focus hierop 
kunnen afleiden.  
 
Herbalife Nutrition biedt u uitgebreide tools om uw business te beheren, gratis of tegen nominale kosten. Onze tools 
zijn ontworpen om aan uw behoeftes te voldoen en om u te helpen bij het voeren van een succesvolle business 
welke voldoet aan de regels.  
 
We adviseren u ten sterkste om alleen Business Tools aan te schaffen wanneer u, na een redelijke tijd Member te 
zijn, besluit dat de kosten opwegen tegen de verwachte voordelen voor uw business in het licht van uw 
daadwerkelijke inkomsten uit uw Herbalife Nutrition business.  
 
Denk er alstublieft ook aan dat als u Business Tools aanschaft, u zelf verantwoordelijk bent voor de wijze waarop u 
deze gebruikt en de conformiteit met Herbalife Nutrition’s Regels en de wet. Ter aanvulling, omdat deze niet 
ontwikkeld of goedgekeurd zijn door Herbalife Nutrition nemen wij hier ook geen verantwoordelijkheid voor.  
 
Niettemin, indien u een dispuut heeft over Business Tools die u heeft aangekocht bij een verkoper die ook Member 
is. Neem dan alstublieft contact op met Member Services via Online Ondersteuning, dan zullen wij proberen u hierbij 
te assisteren. 
 
Zie Gedragsregels 1.1.1 Beperkingen op aankoopvereisten, 1.1.2 Ontmoedigen van schulden en 5.1.1 Organisatie 
Leiderschap & Training voor meer informatie. 
 
Product voorraad 
Moet ik een grote voorraad producten aankopen? 
Ons advies is om niet meer producten aan te kopen dan u zelf nodig heeft of, wanneer u besluit om Herbalife 
Nutrition producten te gaan verkopen, in grotere hoeveelheden dan waar u zeker van bent dat u die in een redelijke 
termijn zult verkopen.  
 
Desondanks, wanneer u besluit om een beperkte voorraad producten te nemen om aan uw klanten te verkopen of 
om te serveren in uw Nutrition Club, zorg en dan alstublieft voor dat u alleen aankoopt wat u in een redelijke termijn 
kunt verkopen. Zie Gedragsregels 1.1.1 Beperkingen op aankoopvereisten, 1.1.7 Op een juiste manier aankopen 
en 4.1.3 Verstrekken en bijhouden van Bestelformulieren en gegevens voor meer informatie. 
 
Offices en Nutrition Clubs 
Moet ik een huurcontract tekenen en de inrichting en andere zaken aankopen om een Nutrition Club of 
Herbalife Nutrition Office te openen? 
Voordat u een Nutrition Club opent adviseren wij u ten sterkste om eerst voldoen training te volgen en ervaring op 
te doen over de Herbalife Nutrition producten en Herbalife Nutrition’s zakelijke mogelijkheid. Gun uzelf de tijd die 
nodig is om de producten te ervaren en om de gebruiksaanwijzingen te leren, er bekend genoeg mee te raken om 
op een goede manier uit te leggen wat de mogelijke voordelen zijn die bereikt kunnen worden met goede voeding 
en een gezonde actieve levensstijl, en om voldoende ervaring op te doen in het voeren van uw business. Verder 
adviseren wij u om voor dat u een beslissing neemt, goed na te gaan en te bestuderen hoe een Nutrition Club of 
Office werkt en om zorgvuldig te overwegen of u een dergelijke grote uitgave wilt doen en/of u zich wilt verbinden 
aan wat mogelijk een grote verplichting kan zijn in de vorm van een huurcontract. 
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Herbalife Nutrition kwaliteitsgarantie, klantenservice en Techniche specificatie standaarden 

 

Kwaliteitsgarantie standaarden 

Alle Members moeten voldoen aan de volgende minimale kwaliteitseisen wanneer zij de Herbalife Nutrition zakelijke 

mogelijkheid of producten adverteren promoten of verkopen, zowel online als offline. 

 

• Content: Alle content moet consistent zijn met de dan courante Herbalife Nutrition materialen, product labels 

en omschrijvingen en er moet gebruik worden gemaakt van hoge kwaliteit audiovisueel materiaal of hoge 

resolutie afbeeldingen. 

• Winkelmandje: Er moet een winkelmandje (of vergelijkbaar) zijn waarin een klant items kan toevoegen of 

verwijderen of aanpassingen kan doen aan aantallen en/of  formaten. Er moet aan de klant een overzicht 

geboden worden van de bestelling en van de totale kosten inclusief verzendkosten, verwerkingskosten, BTW 

en andere belastingen of kosten  voordat de bestelling is geplaatst en is afgerond. 

• Orderbevestiging: Iedere klant dient ter bevestiging een ordernummer te ontvangen waarmee ze de bestelling 

kunnen volgen middels uw persoonlijke klantenservice, de klant moet de specifieke Member die het product 

verkoopt kennen en van deze Member de klantenservice ontvangen in overeenstemming met de Distributor 

Difference. 

• Verzending: Zorg ervoor dat iedere klantorder wordt verwerkt en verzonden binnen een redelijke termijn en 

tegen de prijzen en kosten zoals weergegeven bij het plaatsen van de bestelling. 

• Retour: Maak informatie beschikbaar over het wettelijk recht tot annulering en de Herbalife Nutrition 30 dagen 

geld terug garantie samen met het retourproces en hoe het geld terug kan worden ontvangen op items die 

offline zijn besteld of via een onafhankelijke website die u gebruikt. 

• Voorraad: Houdt voorraadinformatie up-to-date op iedere onafhankelijke website of offline productlijst of 

communicatie die u deelt met uw klanten. 

 

Klantenservice standaarden 

Om concurrerend te blijven en de reputatie hoog te houden van het merk Herbalife Nutrition, de producten en uw 

eigen business is het noodzakelijk om hoogwaardige klantenservice, opvolging en ondersteuning te leveren. 

Members moten bij hun verkopen, zowel online al offline, een hoogwaardig niveau van klantenservice handhaven 

dat minimaal de volgende zaken omvat: 

 

• Klantenservice: Op alle informatie die u ter beschikking stelt voor klanten, online of offline, inclusief de 

homepage van iedere onafhankelijke website die u gebruikt dient u duidelijk uw klantenservice details te 

vermelden of u dient eenvoudige navigatie hiernaar beschikbaar te maken. Deze klantenservice details 

omvatten uw telefoonnummer, adres, emailadres, leveringsvoorwaarden en uw retour beleid en proces. 

• Reactietijd: Reageer vlot en zorgvuldig op alle vragen van uw klanten. Doe dit op een directe en persoonlijke 

wijze binnen een redelijke termijn.  

• Order verwerking: Iedere order die u ontvangt via uw onafhankelijke website, telefoon, email, in persoon of 

welke andere wijze dan ook,  moet u verwerken door gebruik te maken van enkel uw eigen Herbalife Nutrition 

identificatie nummer. Dit is cruciaal bij het beschermen van de Distributor Difference.   

 

Techniche specificatie standaarden 

Omdat technologie de ervaring van een klant kan verbeteren of juist de ervaring nadelig kan beïnvloeden door lage 

technische standaarden eist Herbalife Nutrition dat de website van iedere Member voldoet aan ten minste de 

volgende minimale technische specificaties. 

 

• Beveiligde transacties: Beveilig uw transacties door gebruik te maken van versleutelde datastromen, of een 

andere veilige versleutelingstechnologie. 

• Constante beveiliging: Gebruik voor transacties, de verzameling van persoonlijke of financiële gegevens of 

andere (offline) verzamelde data  een beveiligingsstandaard die consistent is met de voortdurende  

technologische vooruitgang. 

• Snelheden: De laadtijden van een webpagina moeten acceptabel zijn binnen de huidige standaarden voor 

web technologie bij DSL (Digital subscriber line) voor volledige gebruik van alle functies. 

• Zoekfunctie: Bied zowel sleutelwoord als merk zoek functies op uw onafhankelijke website.  

• Browser compatibiliteit: Compatibiliteit met substantieel ieder merk browser en updates voor deze browsers. 

• Toegewijde ondersteuning: Ondersteuning van toegewijde informatie systemen en toegang  tot technische 

ondersteuning voor web programmering.  

• Continuïteit: Bied en onderhoud een acceptabel service niveau in het geval van een storing of een uitdaging 

ten aanzien van de normale werking.  

• Spam beveiliging: Zorg er voor dat alle communicaties zijn voorzien van een spambeveiliging. 

 

Zie Regel 4.3.8 Klantenservice voor meer informatie.  
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Hoofdstuk 4 Verkopen 
 
4.1 VERKOPEN AAN KLANTEN 
 

Herbalife Nutrition is een direct verkoopbedrijf. Wiens onafhankelijk ondernemers (Members) Herbalife 
Nutrition producten direct aan klanten verkopen en hen product begeleiding en sociale ondersteuning bieden. 

 
 
4.1.1 Locaties voor detailhandel niet toegestaan 
Een Member mag geen Herbalife Nutrition producten, literatuur of promotionele items tentoonstellen of 
verkopen op een verkooplocatie. Verkooplocaties zijn winkels of andere vaste locaties waar voorbijgangers 
naar toe worden aangetrokken of waar mensen naartoe gaan om producten te kopen op basis van reclame, 
locatie, reclameborden, zichtbaarheid of op een andere manier. Dit zijn bijvoorbeeld markten (openbaar of 
besloten), apotheken, kiosken of kramen (tijdelijk of permanent), ruilbeurzen of vlooienmarkten en andere 
locaties waarvan Herbalife, naar eigen absolute discretie, bepaalt dat het in strijd is met de directe verkoop. 
Hiervoor verwijzen we naar de volgende tabel “Directe verkoop – Do’s and Don’ts”. 
 

Directe verkoop - Do’s and Don’ts tabel 
 

Locaties Display Verkopen 

Promotie van 
of reclame 

voor verkoop 
van 

producten  

Reclamebor
den aan 

buitenkant 
Samplen 

Branded 
Materialen 

Verkooplocaties Nee Nee Nee Nee Ja Ja 

*Tijdelijke kiosken en kraampjes in 
winkelcentra en outletcentra  

Nee Nee Nee Nee Ja Ja 

Ruilbeurzen, vlooienmarkten, 
openluchtmarkten, straat-/ 

verkoopwagens 
Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Privékantoren van Members Ja¹ Ja Nee Ja² Ja Ja 

Kantoren van artsen of andere zorg 
professionals 

Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

Nutrition Clubs 
(niet-residentiële locaties) 

Ja¹ Ja Nee Ja² Ja Ja 

Nutrition Clubs 
(thuislocaties) 

Ja ¹ Ja Nee Nee Ja Ja 

Dienstverleners 
(Primaire dienstverlening is geen 

Herbalife Nutrition business) 
Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

Beurzen, sport- & 
gemeenschapsevenementen 

Ja Nee Nee Ja³ Ja Ja 

 
* Tijdelijk is gedefinieerd als af en toe aanwezig, niet permanent. Permanente locaties zijn niet toegestaan. 
1 Niet zichtbaar van buitenaf.  
2 Onder voorbehoud van beperkingen wat betreft inhoud en grootte.(Zie regel 8.4.3)  
3 Toegestaan voor identificatie van de kraam. Onder voorbehoud van beperkingen wat betreft inhoud. 
 
 
4.1.2 Privékantoren van Members 
Herbalife Nutrition producten mogen verkocht worden in privékantoren, mits er niet voor verkoop geadverteerd 
wordt en exterieur, borden of locatie voorbijgangers niet uitnodigen om Herbalife Nutrition producten te komen 
kopen. 
 
Members die arts of een andere beroepsbeoefenaar in de zorgverlening zijn, mogen Herbalife Nutrition 
producten in hun professionele kantoor verkopen, maar niet tentoonstellen. 
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4.1.3 Verstrekken en bijhouden van Bestelformulieren en gegevens  
Een Member moet een ingevuld bestelformulier aan alle particuliere klanten aanbieden als een verkoop heeft 
plaatsgevonden. Bestelformulieren die verkrijgbaar zijn via Herbalife Nutrition 26 zijn zo ontworpen dat ze zeer 
specifieke taal bevatten die vereist is voor alle verkooptransacties.27  
 
Members zijn verplicht kopieën van alle bestelformulieren en andere documenten als bewijs van 
productdistributie gedurende een periode van twee (2) jaar te bewaren. Herbalife Nutrition heeft het recht 
kopieën op te vragen en de transacties en voorwaarden van de verkoop of dienst die verleend is door de 
Member te controleren. 
 
 
4.1.4 Terugbetalingsbeleid voor klanten 
Herbalife Nutrition producten hebben een 30-dagen-geld-terug-garantie voor particuliere klanten. De periode 
van 30 dagen gaat in op de dag dat de klant het product ontvangt. Als een klant van deze garantie gebruik wil 
maken, dan moet de Member snel en hoffelijk reageren. Hij/zij moet de klant de keuze bieden tussen volledige 
terugbetaling van de aankoopprijs of volledige omruiling voor andere Herbalife Nutrition producten in 
overeenstemming met de omruilprocedures. De Member moet de keuze van de klant respecteren. 
 
 
4.2 BETALINGEN EN AANPASSINGEN 
Om te kwalificeren voor maandelijkse Royalty Overrides, Productie Bonus of andere bonussen die door 
Herbalife Nutrition aangeboden worden, moeten Members voldoen aan de eisen voor productverkoop en 
Royalty punten die volledig beschreven staan in het Sales- & Marketingplan en in andere literatuur en 
promotiematerialen. Om deze verdiensten te mogen ontvangen moeten Members daarnaast voldoen aan 
bepaalde eisen omtrent klanten en productdistributie en moeten ze dit bevestigen op de 1e van de maand op 
het Earnings Certification Form.28 
 
 
4.2.1 Distributie van producten 
Herbalife Nutrition is een productdistributiebedrijf. Het is de bedoeling dat debij Herbalife Nutrition gekochte 
productenworden  verspreid en  verkocht onder  klanten of  gebruikt  worden  voor  de persoonlijke consumptie 
van Members en directe familieleden. 
 
Het is niet toegestaan producten  an te kopen met als primair doel  vooruitgang  te  boeken  in  het Sales-& 
Marketingplan.  Dergelijke  aankopen  kunnen  resulteren  in  strenge  sancties,  waaronder het degraderen 
van status, opleggen   van   een   proeftijd,   opschorten   van   aankoopprivileges,   opschorten   van   
verdiensten, ontzegging van deelname aan bonussen en/of beëindiging van het Membership. 
 
 
4.2.2 10 kopende klanten 
Een Member moet in een volumemaand, persoonlijk aan minstens tien (10) aparte particuliere klanten 
verkopen om in aanmerking te komen voor Royalty Overrides, Productie Bonus en andere bonussen die 
worden uitbetaald door Herbalife Nutrition.  
 
Om te voldoen aan de vereiste van deze regel mag een Member het volgende meetellen in een volumemaand: 
 

• Een verkoop aan een particulier klant; 
• Een verkoop tot aan 200 Persoonlijke Aangekochte Volumepunten aan een eerstelijns downline 

Member (zonder downline) mag gerekend worden als een verkoop aan één (1) particuliere klant; en 
• Een Nutrition Club deelnemer die gedurende tien (10) bezoeken aan een Nutrition Club, binnen een 

volumemaand, producten consumeert mag door de houder van de Nutrition Club geteld worden als 
een verkoop aan één (1) particuliere klant.29 

 
26 Een voorbeeld van een bestelformulier voor gebruik in Nederland zit in het HMP, is te koop bij Herbalife Nutrition en/of te downloaden 

op www.myherbalife.com/nl-NL.  
 

27 Bestelformulieren voor particuliere klanten moeten de contractuele relatie tussen de Member en de klant bevatten, de volledige naam, 

het adres en het telefoonnummer van de Member en de klant. Daarnaast moet het bestelformulier een beschrijving geven van de 
verkochte producten, de verkoopprijs, belastingen, methoden van betaling, levering en prestaties, en moet het specifieke informatie 
bevatten met betrekking tot de wettelijke rechten van de klant, waaronder de annuleringsperiode en het recht van de klant op terugbetaling, 
samen met de wettelijke garantie van overeenstemming. Bestelformulieren moeten ook een beschrijvende privacyverklaring bevatten die 
klanten informeert over de gegevens die Members van hen verzamelen, hoe Members deze gebruiken, met wie Members deze delen 
(inclusief  het delen met Herbalife Nutrition) en alle andere informatie die vereist is door toepasselijke privacy en 
gegevensbeschermingswetgeving. 
 

28 Earnings Certification Forms zijn beschikbaar op www.myherbalife.com/nl-NL. 
 

29 Als een Member aanwezigheid op een Nutrition Club gebruikt voor naleving van de Regel, dan moet de Member een logboek bijhouden 

van de bezoeken van de deelnemer en dit minstens twee jaar bewaren. Hierin moeten de naam van de deelnemer, data van bezoeken 
en contactgegevens staan en deze gegevens moeten beschikbaar gesteld worden aan Herbalife Nutrition voor verificatiedoeleinden als 
daarom wordt gevraagd.  

http://www.myherbalife.com/nl-NL
http://www.myherbalife.com/nl-NL
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Als een Member Herbalife Nutrition niet tijdig op de hoogte stelt dat hij/zij verkocht heeft aan minstens tien 
(10) particuliere klanten binnen een volumemaand, dan zullen Royalty Overrides, Productie Bonus en andere 
bonussen niet aan de Member betaald worden. 
 
Conform de inkomsten verklaring (10 klanten formulier) zijn Members verantwoordelijk voor het informeren 
van klanten dat hun informatie zal worden gedeeld met Herbalife Nutrition in overeenstemming met het privacy 
beleid van de Member. 
 
 
4.2.3 70% 
Om in aanmerking te komen voor Royalty Overrides, Productie Bonus en andere bonussen die worden 
uitbetaald door Herbalife Nutrition moet een Member in een volumemaand minstens 70% van de totale waarde 
aan Herbalife Nutrition producten die de Member aankoopt in die maand verkopen of consumeren. 
 
Om te voldoen aan de vereiste van deze regel mag een Member het volgende meetellen in een volumemaand: 
 

• Verkopen aan particuliere klanten; 
• Verkopen tegen groothandelskorting aan downline Members; en 
• Producten geconsumeerd in Nutrition Clubs.30 

 
Als de Member Herbalife Nutrition niet tijdig op de hoogte stelt dat hij/zij 70% van de productaankopen heeft 
verkocht of geconsumeerd in een volumemaand, dan zullen Royalty Overrides, Productie Bonus en andere 
bonussen niet aan de Member betaald worden. 
 
Conform de inkomsten verklaring (10 klanten formulier) zijn Members verantwoordelijk voor het informeren 
van klanten dat hun informatie zal worden gedeeld met Herbalife Nutrition in overeenstemming met het privacy 
beleid van de Member. 
 
 
4.3 VERKOOPPRAKTIJKEN 
 
 
4.3.1 Members als Ambassadeur van het merk 
Een Member dient altijd beleefd en attent te zijn en mag geen druk uitoefenen bij het verkopen. 
 
 
4.3.2 Productverkopen aan individuen voor wederverkoop 
Een Member mag geen Herbalife Nutrition producten verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen aan 
iemand in aantallen die groter zijn dan wat doorsnee genomen gekocht wordt door een individu voor 
persoonlijk of familiair gebruik of in aantallen waarvan ze zeker zijn dat deze binnen een redelijke termijn 
worden verkocht. 
 
 
4.3.3 Aanpassingen aan etiketten en materialen 
Een Member mag aan etiketten, literatuur, materialen of aan verpakkingen van Herbalife Nutrition producten 
of literatuur, waaronder ook het HMP, geen dingen toevoegen, wijzigen verwijderen of ze op een andere 
manier aanpassen.  
 
 
4.3.4 Geen verkoop van samples of porties voor dagelijks gebruik 
Producten die niet verpakt of geëtiketteerd zijn voor individuele verkoop, mogen niet als individuele eenheden 
of losse porties verkocht worden. 
 
 
4.3.5 Volledig productassortiment 
Wanneer Members de Herbalife Nutrition producten adverteren, verkopen of promoten dienen zij er voor te 
zorgen dat ze alle informatie over het volledige productassortiment beschikbaar stellen aan de klant.  
 
 
4.3.6 Presentaties en aanwijzingen voor gebruik  
Presentaties van Herbalife Nutrition producten moeten volledig en waarheidsgetrouw zijn en in 
overeenstemming met de informatie op de productetiketten en met de bijbehorende literatuur. 
 

 
30 Als een Member aanwezigheid op een Nutrition Club gebruikt voor naleving van de Regel, dan moet de Member een logboek bijhouden 

van de bezoeken van de deelnemer en dit minstens twee jaar bewaren. Hierin moeten de naam van de deelnemer, data van bezoeken 
en contactgegevens staan en deze gegevens moeten beschikbaar gesteld worden aan Herbalife Nutrition voor verificatiedoeleinden als 
daarom wordt gevraagd. 
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Members moeten de huidige informatie op productetiketten beschikbaar maken voor klanten voordat zij 
Herbalife Nutrition producten aankopen. Dit kan door de klant het product of productetiket aan te bieden of 
door klanten door te verwijzen naar herbalifeproductbrochure.com/nl. 
 
Als een Member samples verkoopt of aanbiedt, dan moet hij/zij uitleg geven over de wijze van gebruik en over 
de waarschuwingen, indien deze er zijn, die op het productetiket staan. Members moeten klanten met 
medische aandoeningen of klanten die onder medische begeleiding staan adviseren eerst advies te vragen 
bij een arts voordat ze hun voedingspatroon aanpassen. 
 
 
4.3.7 Productopslag en verwerking 
Members zijn verantwoordelijk voor het volgen van de instructies voor opslag die op de etiketten van de 
Herbalife Nutrition producten staan en voor het correct opslaan en hanteren van Herbalife Nutrition producten.  
 
Het correct opslaan en hanteren van producten omvat onder andere: 
 

• Producten inspecteren om er zeker van te zijn dat de producten niet zijn beschadigd, dat de 
houdbaarheidsdatum van de producten niet is verstreken of niet spoedig zal verstrijken en dat de 
producten geschonden zijn, 

• Er op toe zien dat de verpakking onaangebroken is.  
• De producten deugdelijk afgesloten houden 
• De producten op een koele droge plaats bewaren en niet in direct zonlicht. 
• De producten veilig bewaren binnen uw eigen directe controle en zoals voorgeschreven door de 

Gedragsregels  
 
 
4.3.8 Klantenservice 
Als voedingsmiddelenbedrijf in de directe verkoop dat een multi-level marketing zakelijke mogelijkheid 
aanbiedt zijn de Onafhankelijk Herbalife Nutrition Members ons sterkste competitieve voordeel. De 
persoonlijke relaties die Members ontwikkelen met hun klanten en Member in hun organisatie zijn van 
essentieel belang bij het invullen van de toegevoegde waarde die het bedrijf biedt aan klanten en zijn een 
belangrijk onderdeel van de merkwaarde en van de reputatie van het bedrijf – dit is “the Distributor Difference”. 
Het ontwikkelen van een organisatie met Members die focussen op goede klantenservice en het bereiken van 
mensen is de basis voor een stabiele, duurzame business en is onmisbaar om Members, hun organisatie en 
hun klanten te helpen ons doel te bereiken “to make the world healthier and happier.”   
 
Om klanten te helpen resultaten te behalen en het meest uit hun producten te halen zijn Members verplicht 
om minimaal de volgende service aan te bieden en te leveren: 
 

• Stel uw huidige contactinformatie beschikbaar aan uw klanten en laat uw klanten weten dat u 
beschikbaar bent om vragen te beantwoorden, advies te geven en gehoor te geven aan hun zorgen.  

 

• Ga een persoonlijke directe relatie aan met uw klanten wanneer u de producten aanbied of verkoopt, 
zowel offline als online. Met inbegrip van een persoonlijke, directe een-op-een ontmoeting en 
verkoopgesprek (in persoon, via de telefoon, via een chat app of per email) met iedere eindklant, 
voorafgaand aan de eerste verkoop en voortgaand als opvolging.  

 

• Begrijp de persoonlijke doelen van de klant die zij met de producten willen behalen en leg de klant 
hoe zij deze producten het best kunnen gebruiken om deze te doelen te behalen.  

 

• Begrijp en respecteer de contact voorkeuren van de klant en handel hierna.  
 

• Reageer binnen een redelijk tijdsbestek op iedere vraag of zorg en doe dit op een persoonlijke directe 
manier.  

 

• Raadpleeg en verwijs naar Herbalife Nutrition materialen die gerelateerd zijn aan de interesses van 
de klanten, gebruik de beschikbare educatieve tools en/of neem direct contact op met Herbalife 
Nutrition in reactie op vragen of zorgen. 

 

• Wanneer u producten levert, lever deze dan aan uw klanten binnen een redelijke termijn na de 
verkoop. 

 
  

http://herbalifeproductbrochure.com/nl
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Hoofdstuk 5 Sponsoring en leiderschap 
 
5.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE SPONSOR 
 
 
5.1.1 Organisatie Leiderschap & Training 
In overeenstemming met de multi-level marketing structuur van Herbalife Nutrition hebben Members de 
verantwoordelijkheid om persoonlijk gesponsorde Members en hun downline organisatie te trainen, te 
begeleiden en te ontwikkelen. Members moeten de volgende zaken verzorgen voor hun downline Members: 
 

• Training over hoe de minimale service vereisten geboden moeten worden zoals uit een gezet in Regel 
4.3.8. 

• Training en begeleiding in het Herbalife Nutrition Sales & Marketingplan. 
• Duidelijke uitleg over de verplichtingen en verantwoordelijkheden onder de Gedragsregels van 

Herbalife Nutrition en over hoe een Herbalife Nutrition Business uit te voeren in overeenstemming met 
deze Regels en de Officiële Herbalife Nutrition literatuur. 

• Er zorg voor dragen dat product verkopen en Herbalife Nutrition Opportunity Meetings verlopen in 
overeenstemming met de Gedragsregels (incl. de Herbalife Nutrition Tevredenheidsgarantie), de 
Herbalife Nutrition literatuur en toepasselijke wetten en regelgeving. 

• Onderhouden van contact en beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en om ondersteuning te 
bieden.  

• Aanmoediging om Herbalife Nutrition evenementen en bijeenkomsten bij te wonen (wanneer men is 
gekwalificeerd).  

• Delen van de verschillende zakelijke strategieën en hulpmiddelen om een Herbalife Nutrition business 
uit te voeren die een klant helpt diens doelen te behalen. 

• Advies geven over hoe klanten te helpen vooruitgang te boeken, zodat dit Members kunnen worden 
die verdere distributie van producten kunnen ondersteunen.  

 
Een sponsor mag van een persoonlijk gesponsorde Member geen betaling vragen voor trainingsfaciliteiten, 
tenzij de Sponsor uitgebreid uitlegt dat de Member kan kiezen of deze wel of geen deel wens te nemen en 
duidelijk vermeld wat de kosten zijn. Indien de Member afziet van deelname aan de training dat is de Sponsor 
verplicht om kosteloos een basis training te geven die noodzakelijke is om de business te leren.31  
 
 
5.1.2 Onafhankelijke relatie 
Een Sponsor moet de onafhankelijke relatie met een downline Member onderhouden en handhaven. De 
Sponsor mag niet deelnemen aan, of zich zelf betrekken in de business van downline Members en hij/zij mag 
geen werknemer-werkgeverrelatie met downline Members suggereren of ontwikkelen. 
 
 
5.1.3 Voorbereiding van documenten voor Members 
De Sponsor moet op de juiste manier Aanmeldings- en Supervisorkwalificatieformulieren voorbereiden en ze 
tijdig indienen bij Herbalife Nutrition. 
 
 
5.2 AANBIEDEN VAN DE ZAKELIJKE MOGELIJKHEID 
 
 
5.2.1 Identificatie en beschrijving 
Het is een wettelijke eis dat alle verwijzingen naar de zakelijke mogelijkheid van Herbalife Nutrition een 
verklaring bevatten met betrekking tot identificatie en een zakelijke omschrijving, met inbegrip van gegevens 
omtrent Herbalife Nutrition als de “promotor” van de zakelijke mogelijkheid, de Member die de zakelijke 
mogelijkheid aanbiedt of daarnaar verwijst en een korte beschrijving van de aard van de zakelijke mogelijkheid. 
De volgende verklaring voldoet hieraan: 
 
Dit aanbod van de zakelijke mogelijkheid van Herbalife Nutrition wordt gedaan door Onafhankelijk Herbalife 
Nutrition Member(s) [naam Member en waar van toepassing handelsnaam] [adres Member]. De zakelijke 
mogelijkheid wordt beheerd door Herbalife International (Netherlands) B.V.; Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, 
Nederland (0450.875.596). Verkochte waren zijn voedingsproducten en producten voor persoonlijke 
verzorging. Transacties worden uitgevoerd door deelnemers als opdrachtgever. 
 
Als er geen verwijzing wordt gemaakt naar de Herbalife Nutrition zakelijke mogelijkheid, bijvoorbeeld als alleen 
de producten worden aangeboden of als alleen naar de producten wordt verwezen, dan voldoet de volgende 
verklaring: 
 

 
31  Zie Regel 3.3.1 Geen verkoop van Business tools tegen winst 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=450875596
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Dit aanbod om producten te kopen wordt gedaan door Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member(s) [naam 
Member en waar van toepassing handelsnaam] [adres Member]. De producten worden geproduceerd door of 
namens Herbalife International (Netherlands) B.V.; Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederland 
(0450.875.596). 
 
Deze verklaring mag overal in het document of de presentatie gedaan worden, maar moet leesbaar of 
hoorbaar zijn en moet even prominent aanwezig zijn als de overige informatie. Deze verklaring moet ook 
beschikbaar zijn voor de lezer voordat hij/zij persoonlijke gegevens of contactgegevens deelt of voordat hij/zij 
een verbintenis tot enige aankoop aangaat of tot de zakelijke mogelijkheid overgaat. 
 
 
5.3 BEHOUD VAN SPONSORLIJNEN 
 

De relatie tussen een Sponsor en een Member is de basis van het Sales- & Marketingplan. Deze Regels 
beschermen beide partijen en tevens beschermen ze de rechten van het sponsoren. Sponsorende Members 
investeren een aanzienlijke hoeveelheid tijd, energie, leiderschap en training om hun downline te 
ondersteunen. Veranderingen in sponsorschap zijn schadelijk voor de integriteit van de Herbalife Nutrition 
business en worden daarom ontmoedigd. In zeldzame gevallen zijn veranderingen van sponsorschap 
toegestaan en altijd naar absolute discretie van Herbalife Nutrition. 

 
 
5.3.1 Aanzetten om van Sponsor te veranderen 
Een Member mag zich niet mengen in de relatie tussen een andere Member en de Sponsor van deze Member. 
Een Member mag een andere Member bijvoorbeeld niet proberen over te halen om diens Sponsor te 
veranderen. 
 
 
5.3.2 Correctie van Sponsorship 
Een Member die een correctie van Sponsorship wil aanvragen, moet een “Change of Sponsorship Request” 
formulier32 invullen en opsturen, een “Change of Sponsorship Consent” formulier van de huidige Sponsor en 
een aanvaardingsbrief van de voorgestelde Sponsor. Alle documenten dienen door een notaris bekrachtigd te 
zijn. 
 
Verzoeken tot correcties van Sponsorship zullen alleen overwogen worden indien alle van de volgende 
omstandigheden van toepassing zijn: 
 

• De aangeleverde gegevens van Sponsorship op de Overeenkomst waren onjuist. 

• Het verzoek wordt gedaan binnen 90 dagen nadat Herbalife Nutrition de huidige Overeenkomst heeft 
geaccepteerd. 

• De huidige en de voorgestelde Sponsor bevinden zich in dezelfde lijn. 

• Het huidige Membership heeft het niveau van Supervisor nog niet bereikt. 

• De Member die het verzoek doet heeft nog geen andere Members gesponsord. 
 
 
5.3.3 Aanvragen van verandering van Sponsorschap 
 

Om de integriteit te beschermen van de lijnen van Sponsorship, wat een grondbeginsel is van multi-
level marketing, wordt het veranderen van Sponsorship ontmoedigd en zal dat alleen door Herbalife 
Nutrition goedgekeurd worden in de meest uitzonderlijke gevallen. 

 
Een Member kan alleen een Sponsorwijziging aanvragen binnen de organisatie van de upline Presidentsteam 
Member. 
 
Een Member die een Sponsor wijziging wil aanvragen, dient dit eerst te bespreken met de upline om de situatie 
te bespreken. Indien de Member het verzoek wil voortzetten dan moet de Member een door 2 getuigen 
ondertekend “Change of Sponsorship Request” formulier33 invullen en opsturen, samen met een door 2 
getuigen ondertekend “Change of Sponsorship Consent” formulier van de huidige Sponsor en alle Members 
in de upline die Royalty Overrides en Productie Bonus verdienen. Daarnaast moet Herbalife Nutrition een door 
2 getuigen ondertekend aanvaardingsbrief van de voorgestelde Sponsor ontvangen. 

 
32 Het vereiste Change of Sponsorship Request en het Change of Sponsorship Consent formulier kan verkregen worden bij de afdeling 

Member Services. Dit formulier en alle andere documentatie, moet naar de afdeling Member Services gestuurd worden zodat Herbalife 
Nutrition het verzoek kan beoordelen. 
 

33 Het vereiste Change of Sponsorship Request en het Change of Sponsorship Consent formulier kan verkregen worden bij de afdeling 

Member Services. Deze formulier en alle andere documentatie moet naar de afdeling Member Services gestuurd worden zodat Herbalife 
Nutrition het verzoek kan beoordelen. 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=450875596
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Als zowel de huidige als de voorgestelde Sponsor dezelfde upline Sponsor delen en zij beiden dezelfde status 
en inkomensniveaus in het Sales- & Marketingplan hebben, dan hoeft de Member die de verandering 
aanvraagt alleen een door 2 getuigen ondertekend “Change of Sponsorship Consent” formulier te verkrijgen 
van de een door 2 getuigen ondertekend genotariseerde aanvaardingsbrief van de voorgestelde Sponsor. 
 
Als Herbalife Nutrition de verandering goedkeurt, wordt het de Member die het verzoek indient niet   toegestaan 
de downline Members en Preferred Customers te behouden. 
 
Als het verzoek tot verandering van sponsorschap wordt afgekeurd, mag de Member zijn/haar Membership 
stopzetten en voldoen aan de periode van inactiviteit, voordat een nieuwe Herbalife Nutrition Membership 
onder een andere Sponsor aangevraagd kan worden.(zie Regel 2.1.9) 
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Hoofdstuk 6 Marketing voor uw business 
 
6.1 CLAIMS EN REPRESENTATIES 
 

Bij het delen van persoonlijke verhalen met anderen maken Members claims. Zelfs eenvoudige 
verklaringen over de voordelen die ervaren worden met het gebruik van een Herbalife Nutrition product of 
programma, of het bespreken van verdiensten uit verkoop van producten, geven aan anderen weer hoe 
de producten werken, waar de producten goed voor zijn of wat mensen kunnen bereiken met het Sales- & 
Marketingplan. Klanten krijgen een beeld van de kenmerken en functies van producten en het Sales- & 
Marketingplan door middel van claims. Het is geen probleem als Members claims maken, maar ze moeten 
dat wel doen in overeenstemming met specifieke regelgeving zoals is vastgelegd is de wet en in de Regels. 
Deze Regels zijn er, gedeeltelijk, voor bedoeld om Members te helpen de wet na te leven. 

 
 
6.1.1 Rechtmatig, waarheidsgetrouw en niet-misleidend 
Alle claims, product- en persoonlijke verhalen moeten rechtmatig, waarheidsgetrouw en mogen niet-
misleidend zijn. Claims moeten: 
 

• Schriftelijk onderbouwd zijn voordat de claim daadwerkelijk wordt gemaakt. 
• In overeenstemming zijn met de claims in de op dat moment huidige Herbalife Nutrition materialen of 

productetiketten.34 
 
 
6.1.2 Claims omtrent gewichtsbeheersing 
Verwijzingen naar gewichtsbeheersing moeten betrekking hebben op het Herbalife Nutrition gewichts-
beheersingsprogramma en niet rechtsreeks op een bepaald product. Een juist voorbeeld is: “Ik heb mijn 
gewicht onder controle door Formule 1 te gebruiken samen met het Herbalife Nutrition gewichts-
beheersingsprogramma”, maar “Formule 1 heeft ervoor gezorgd dat ik gewicht ben verloren” is dat niet. Geen 
enkele representatie van gewichtsbeheersing mag verwijzen naar de snelheid van of hoeveelheid 
gewichtsverlies. Daarnaast mogen er geen verwijzingen gemaakt worden naar gewichtsbeheersing bij mensen 
met een extreem gewicht, tenzij deze verwijzing gemaakt wordt in combinatie met een verklaring dat de 
gewichtsbeheersing bereikt is onder het directe toezicht van een arts. 
 
Alle verwijzingen naar gewichtsbeheersing, waaronder productverhalen, moeten vergezeld worden van de 
volgende disclaimer: 
 

Alle verwijzingen naar gewichtsbeheersing hebben betrekking op het Herbalife Nutrition gewichts-
beheersingsprogramma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging,  

dagelijks voldoende inname van water, inname van voedingssupplementen indien nodig en  
voldoende rust omvat. Individuele resultaten zullen verschillen. 

 
 
6.1.3 Productclaims 
Members MOETEN: 

• Alleen die claims maken die zijn toegestaan volgens de productetiketten of Herbalife Nutrition 
materialen  

• Alle claims, waaronder persoonlijke verhalen en productverhalen, voorzien van de volgende 
disclaimer: 

 
Dit product is niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen of voorkomen. 

 
Members MOGEN NIET: 

• Verklaren dat Herbalife Nutrition producten ziekten of medische aandoeningen voorkomen, 
behandelen of genezen en ze mogen geen ervaringen met medicatie bespreken. 

• De naam van een overheidsministerie of -autoriteit gebruiken of beweren dat er enige vorm van 
goedkeuring is afgegeven door een overheidsorgaan of -instantie. 

• Verklaren dat de gezondheid beïnvloed zou kunnen worden wanneer Herbalife Nutrition producten 
niet geconsumeerd worden. 

• Verwijzen naar Herbalife Nutrition producten alsof ze aanbevolen worden door individuele artsen of 
professionals in de gezondheidszorg. 

 
 

 
34 De wetgeving met betrekking tot claims is aan verandering onderhevig. Als hulpmiddel voor Members (maar niet als juridisch advies) 

kan Herbalife Nutrition updates op www.myherbalife.com/nl-NL plaatsen van deze Regel, de disclaimers en de verklaring van de 
gemiddelde brutovergoeding betaald door Herbalife Nutrition. Members moeten deze website regelmatig bezoeken voor advisories en 
updates. 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
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6.1.4 Inkomsten claims 
Iedere verklaring met betrekking tot het werkelijke of potentiële inkomen van een Member wordt gezien als 
“Inkomsten claim.” “Lifestyle claims” (waaronder foto’s met auto’s, zwembaden, vakanties, etc.) worden ook 
gezien als inkomsten claims. 
 
Members zijn verantwoordelijk voor het begrijpen en opvolgen van de wetgeving met betrekking tot inkomsten 
claims en persoonlijke claims in elk rechtsgebied waarin zij van plan zijn zaken te doen. 
 
Als bedragen met betrekking tot Royalties en Bonussen los van verkoopinkomsten worden genoemd van een 
inkomen uit verkopen, dan moeten ze op een correcte manier worden aangeduid als: 

•  ‘commissies gebaseerd op door downline aangekochte producten.’ 
 
Inkomensdisclaimer voor Herbalife Nutrition branded materialen: Alle inkomensclaims die de naam 
Herbalife Nutrition bevatten moeten voorzien zijn van de volgende disclaimer: 
 

Inkomsten zijn van toepassing op de beschreven individuen (of voorbeelden) en zijn geen gemiddelden.  
Ga naar de Verklaring voor de gemiddelde bruto vergoeding betaald door Herbalife Nutrition op Herbalife.nl 

en www.MyHerbalife.com/nl-NL voor gegevens over de gemiddelde financiële prestaties. 
 
Alternatieve disclaimer voor Herbalife Nutrition branded materialen: Bij het beschrijven van resultaten 
behaald door de top 1% van Herbalife Nutrition Members kan ook de volgende disclaimer gebruikt worden: 
 
De inkomsten die getoond worden zijn die van personen binnen de top 1% van Herbalife Nutrition Members. 
Ga naar de Verklaring voor de gemiddelde bruto vergoeding betaald door Herbalife Nutrition op Herbalife.nl 

en www.MyHerbalife.com/nl-NL voor additionele gegevens over financiële prestaties. 
 
 
6.1.5 Omvang en plaatsing van disclaimer 
 
Audiopresentaties (live of vooraf opgenomen) 
De disclaimers moeten mondeling gedaan worden in combinatie met de claim. 
 

Visuele presentaties (live of vooraf opgenomen) 
Als er gepresenteerd wordt op een podium of in een video, dan moet de disclaimer leesbaar zijn en 
gepresenteerd worden in de nabijheid van de claim. Als er op een scherm gepresenteerd wordt, dan moet de 
disclaimer lang genoeg in beeld staan en in een groot genoeg lettertype, zodat een gemiddelde lezer deze 
volledig kan lezen. 
 
Schriftelijke presentaties 
De disclaimer moet getoond worden in: 

• Een kleur die contrasteert met de kleur van de achtergrond (bijv. zwart op wit); 
• De nabijheid van de claim (de disclaimer moet op dezelfde pagina of hetzelfde scherm staan als de claim); 

en 
• In een lettertype dat een grootte heeft van minimaal 75% van het lettertype dat gebruikt is voor de claim 

en een lettertype dat niet kleiner is dan 10 punten en groot genoeg zodat een gemiddelde lezer dit volledig 
zou kunnen lezen. 

 
 
6.1.6 Businessclaims van huis uit 
Bij het promoten van de Herbalife Nutrition mogelijkheid mogen Members geen verkeerde voorstelling van 
zaken geven en beweren dat de activiteiten van een Member volledig van huis uit gedaan kunnen worden. 
Members moeten benadrukken dat persoonlijke interactie de basis is van de directe verkoop.  
 
 
6.1.7 Claims omtrent de relatie tussen Herbalife Nutrition en Onafhankelijk Herbalife Nutrition Members 
De zakelijke mogelijkheid van Herbalife Nutrition biedt Members de kans om een inkomen te verdienen, maar 
onder geen enkele omstandigheid is het een “baan.” Herbalife Nutrition Members zijn zelfstandige 
onafhankelijke ondernemers. Als zodanig mogen Members niet claimen, impliceren of doen alsof ze in dienst 
zijn van Herbalife Nutrition, spreken namens Herbalife Nutrition of adviesdiensten voor Herbalife Nutrition 
aanbieden. Ook mogen zij niet suggereren dat hun onafhankelijke Herbalife Nutrition business een baan is. 
 

Members mogen bijvoorbeeld de woorden “baan”, “salaris”, “positie”, “werk” (of soortgelijke termen) niet 
gebruiken als ze de zakelijke mogelijkheid promoten. 
 

Members mogen de zakelijke mogelijkheid van Herbalife Nutrition niet promoten door gebruik te maken van 
hulpmiddelen die voornamelijk bedoeld zijn om te adverteren voor banen, waaronder advertenties als “Hulp 
gevraagd”, aanplakborden voor werkgelegenheid en banenzoekmachines op internet, zoals monsterboard.nl, 
carreersinholland.com of jobnet.nl, behalve als: 
 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
http://www.myherbalife.com/nl-NL
http://www.monsterboard.nl/
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- de advertenties duidelijk en opvallend aangeven dat datgene wat aangeboden wordt een onafhankelijke 
inkomensmogelijkheid is. 

- er geen verplichte velden gebruikt worden met bijvoorbeeld ‘salaris’; en 
- de Member in staat gesteld wordt de verklaring uit Regel 5.2.1 te vermelden. 

 
 
6.1.8 Claims omtrent de zakelijke mogelijkheid 
Wanneer Members de zakelijke mogelijkhied aanbieden, promoten of er over praten, dan is het niet toegestaan 
om: 
 

• Herbalife Nutrition’s zakelijke mogelijkheid te presenteren als een franchise35 of om een franchise aan 
te bieden in connectie met de zakelijke mogelijkheid; of 

 

• Verklaren of impliceren dat: 
- Members sponsoren even belangrijk is als het verkopen van producten aan klanten; 
- Een Member voornamelijk kan profiteren door andere Members te sponsoren; 
- Het vereist is voor een Member om andere Members te sponsoren; 
- Een Member succesvol kan zijn met weinig tot geen inspanning; 
- Members Herbalife Nutrition producten, materialen (naast het HMP) of Business Tools moeten 

kopen. 
- Royalty Overrides, Productie Bonus of andere voordelen voornamelijk verkregen kunnen 

worden door producten aan te kopen in plaats van producten te verkopen  
 
 
6.2 GEBRUIK VAN INTELLECTUEEL BEZIT VAN HERBALIFE NUTRITION 
 

Handhaving van de integriteit van het merk Herbalife Nutrition is één van Herbalife Nutrition’s belangrijkste 
verantwoordelijkheden. Deze sectie is bedoeld om Members te helpen het belang van het Herbalife Nutrition 
intellectueel eigendom te begrijpen. Herbalife Nutrition screent voortdurend de markt op onjuist, inconsistent 
en ongepast gebruik van haar intellectueel eigendom, waaronder onder andere handelsmerken, logo’s, 
slogans en auteursrechten. Deze toegewijde controle zorgt ervoor dat de welverdiende reputatie van Herbalife 
Nutrition, als wereldwijd producent van kwalitatief hoogwaardige voedingsproducten, behouden blijft. 

 
 
6.2.1 Definities 
 
Auteursrechtelijk beschermd materiaal: Herbalife Nutrition is eigenaar van het auteursrecht op al het 
gedrukte materiaal, internet content en audio- en video-opnamen die door of voor Herbalife Nutrition 
geproduceerd zijn. 
 
Een handelsmerk is een gedeponeerde naam die Herbalife Nutrition identificeert als de bron van de 
producten en diensten die verkocht en aangeboden worden door Members. Herbalife®, Herbalife Nutrition en 
het tri-leaf-logo zijn bijvoorbeeld handelsmerken van Herbalife Nutrition, net zoals veel van de productmerken 
zoals Cell-U-Loss® of Herbalifeline® Max dat zijn. 
 
Een handelsnaam is een bedrijfsnaam waarop Herbalife Nutrition het exclusieve gebruikersrecht heeft. 
Herbalife International of America, Inc., en HERBALIFE INTERNATIONAL (NETHERLANDS) B.V. zijn 
bijvoorbeeld handelsnamen. Members mogen geen handelsnamen registreren die het woord HERBALIFE, 
HERBALIEF NUTRITION of andere Herbalife Nutrition merknamen bevatten. 
 
Branding omvat de kenmerken van het uiterlijk van een product of de verpakking ervan die de bron van de 
producten aan klanten duidelijk maakt. Bijvoorbeeld het design van sommige Herbalife Nutrition producten en 
de verpakkingen. 
 
Een handelsgeheim is vertrouwelijke informatie die over het algemeen niet bekend is buiten Herbalife 
Nutrition en een commerciële waarde heeft. Handelsgeheimen die Herbalife Nutrition heeft, zijn onder andere 
formules, relaties met leveranciers, projecten voor het ontwikkelen van branding en producten die nog niet op 
de markt zijn, businessplannen, processen en gegevensverzamelingen die Members identificeren of 
betrekking hebben op Members, waaronder geslachtsregisters. 
 
Herbalife Nutrition intellectueel eigendom omvat auteursrechtelijk materiaal van Herbalife Nutrition, 
handelsmerken, handelsnamen en handelsgeheimen. 
 
 
 

 
35 Herbalife Nutrition kent geen territoria of franchises en een Herbalife Nutrition Membership is geen franchise. 
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6.2.2 Auteursrechtelijk beschermde materialen 
Herbalife Nutrition bezit het auteursrecht op al het gedrukte materiaal, internet content en audio- en video-
opnamen die door of voor Herbalife Nutrition geproduceerd zijn. Members moeten voldoen aan alle 
voorwaarden die in de downloadinstructies of schriftelijke toestemmingsverklaring opgenomen zijn. 
 
Alle auteursrechtelijke materialen van Herbalife Nutrition moeten vergezeld worden van de volgende 
verklaring: 
 

Gereproduceerd met toestemming van Herbalife Nutrition. Alle rechten voorbehouden. 
 
Herbalife Nutrition behoudt zich het recht voor zijn toestemming voor het gebruik van auteursrechtelijk 
beschermde materialen te allen tijde en naar eigen absolute discretie in te trekken. 
 
 
6.2.3 Handelsmerken, branding en handelsnamen 
Members mogen die handelsmerken, handelsnamen en andere soorten branding gebruiken die Herbalife 
Nutrition beschikbaar stelt om te downloaden. 
 

• Herbalife Nutrition handelsmerken en handelsnamen mogen alleen verkregen worden van Herbalife 
Nutrition. 

• Members moeten zichzelf altijd duidelijk identificeren als Onafhankelijk Herbalife Nutrition Members. 
• Members mogen de handelsmerken en andere vormen van Herbalife Nutrition branding op geen 

enkele manier aanpassen, behalve om ze te vergroten of te verkleinen. Vergroten of verkleinen is 
alleen toegestaan als de afbeelding in alle details duidelijk blijft en geen afbreuk doet aan de perceptie 
of kwaliteit van de Herbalife Nutrition producten en diensten. 

• Members mogen Herbalife Nutrition handelsmerken uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de 
huidige Gids voor het gebruik van branding voor Onafhankelijk Herbalife Nutrition Members.36 

• Members moeten de volgende verklaring opnemen: “Handelsmerken, designs en andere intellectuele 
eigendomsrechten zijn het eigendom van Herbalife International Inc., of zijn licentiegevers. Gebruikt 
met toestemming van Herbalife Nutrition.” 

 
Herbalife Nutrition behoudt zich het recht voor zijn toestemming aan Members voor het gebruik van deze items 
te allen tijde naar eigen absolute discretie in te trekken. 
 
 
6.2.4 Handelsgeheimen 
Een Member zal handelsgeheimen in vertrouwen bewaren en mag die op geen enkel moment onthullen, zelfs 
niet na beëindiging van het Membership. 
 
 
6.2.5 Gebruik beperkt tot Herbalife Nutrition business 
Members mogen het intellectueel eigendom van Herbalife Nutrition uitsluitend gebruiken met als doel het 
uitvoeren van hun Herbalife Nutrition business. 
 
 
6.2.6 TV, radio, tijdschriften of kranten 
De woorden “Herbalife Nutrition” of het specifiek benoemen of tonen van een afbeelding van een Herbalife 
Nutrition product of dienst in een reclame-uiting in de media is niet toegestaan. Dat geldt voor reclame-uitingen 
in gedrukte of digitale vorm, in audio of visuele opnamen, in kranten of tijdschriften, op radio, televisie of het 
internet, of welk ander medium dan ook, tenzij dat specifiek is toegestaan. 
 
 
6.2.7 Gratis telefoonnummers 
Members mogen een gratis telefoonnummer hebben. Een Member mag echter geen Herbalife Nutrition 
handelsmerken, handelsnamen, productnamen of slogans gebruiken in combinatie met het gratis nummer. 
Members mogen zichzelf alleen identificeren of in gidsen laten opnemen als een Onafhankelijk Herbalife 
Nutrition Member. 
 
 
6.2.8 Vermeldingen in telefoongidsen 
Members mogen zich in telefoongidsen laten opnemen onder de kop “Onafhankelijk Herbalife Nutrition 
Member.” De enige gegevens die mogen volgen zijn de naam van de Member, adres, telefoonnummer, 
faxnummer, e-mailadres of website. Vertoonde reclame moet voldoen aan alle Herbalife Nutrition Regels met 
betrekking tot reclame.  
 

 
36 De Gids voor het gebruik van branding voor Onafhankelijk Herbalife Nutrition Members is geplaatst in het kenniscentrum op 

www.myherbalife.com/nl-NL. 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
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De woorden “Herbalife Nutrition” (anders dan in “Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member”) en ander 
intellectueel eigendom van Herbalife Nutrition mogen op geen enkele manier gebruikt worden anders dan in 
reclame die vooraf goedgekeurd is door Herbalife Nutrition. Advertenties per categorie zijn toegestaan onder 
de juiste en rechtmatige rubrieken, zoals: “Haarverzorgingsproducten”, “Huidverzorgingsproducten” of 
“Voedingsmiddelen” en “Gewichtsbeheersing/-controle”. 
 
 
6.2.9 Naam of afbeelding van Mark Hughes 
De naam of afbeelding van Mark Hughes (oprichter van Herbalife Nutriton) mag niet gebruikt worden in 
reclame-uitingen. 
 
 
6.2.10 Herbalife Nutrition’s adressen 
Members mogen de adressen van Herbalife Nutrition kantoren niet gebruiken, publiceren of promoten als ware 
het hun eigen adres(-sen). 
 
 
6.2.11 Verboden gebruik van intellectueel eigendom van derden 
Members mogen geen auteursrechtelijk materiaal van derden, handelsmerken, handelsnamen, productnamen 
(of variaties daarop), teksten, foto’s, video’s of afbeeldingen gecreëerd door derden of in bezit van derden 
gebruiken tenzij ze daarvoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gekregen van de eigenaar. Naar al het 
intellectueel eigendom van derden moet op de juiste manier verwezen worden als eigendom van de derde 
partij en Members moeten zich houden aan alle beperkingen en voorwaarden die de eigenaar van het 
intellectueel eigendom oplegt voor het gebruik van zijn/haar eigendom. 
 
 
6.2.12 Beëindiging van het Herbalife Nutrition Membership 
Als een Herbalife Nutrition Membership om welke reden dan ook wordt beëindigd, dan moet de Member met 
onmiddellijke ingang stoppen met het gebruik van Herbalife Nutrition’s intellectueel eigendom. 
Profielinformatie op sociale-mediakanalen moet worden bijgewerkt om openbaar te maken dat ze niet langer 
een Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member zijn. 
 
 
6.3 RECLAME EN PROMOTIES 
 
 
6.3.1 Herbalife Nutrition advertenties 
Herbalife Nutrition publiceert een verscheidenheid aan advertenties die Members mogen gebruiken onder 
voorwaarde dat men ze niet aanpast, met uitzondering van het toevoegen van hun naam en contactgegevens. 
De advertenties zijn beschikbaar om te downloaden op www.myherbalife.com/nl-NL. 
 
 
6.3.2 Reclame- en promotiematerialen voor Members  
Herbalife Nutrition produceert promotionele literatuur en verkoophulpmiddelen voor gebruik door Members bij 
het adverteren en promoten van hun Herbalife Nutrition business. Members mogen hun eigen materialen 
produceren, maar moeten er wel voor zorgen dat de materialen: 
 

• Waarheidsgetrouw en juist zijn; 
• Geen therapeutische of medische claims bevatten of claims die betrekking hebben op ziekten; 
• Geen mogelijkheid tot dienstverband impliceren; en 
• Voldoen aan alle geldende Regels en wetten. 

 
 
6.3.3 Plaatsen van reclamematerialen 
 
Privé eigendom Members mogen geen reclamemateriaal plaatsen op privé eigendom zonder daarvoor vooraf 
schriftelijke toestemming van de eigenaar te hebben gekregen. Om de toestemming te documenteren kunnen 
Members de voorbeeldbrief van Herbalife Nutrition “Letter of Consent to Post Advertising on Private Property” 
gebruiken, welke beschikbaar is op www.myherbalife.com/nl-NL en bij Member Services. 
 
Reclamematerialen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de straat of stoep als ze gebruikt worden voor een 
privékantoor of andere locatie waar de Herbalife Nutrition business wordt gedaan en ze mogen niet op een 
manier geplaatst worden die voorbijgaand verkeer afleiden. 
 
Materialen moeten onmiddellijk verwijderd worden als de overheid, de eigenaar van privé eigendom of 
Herbalife Nutrition daarom vraagt. 
 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
http://www.myherbalife.com/nl-NL
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Openbaar eigendom Members mogen geen reclamematerialen plaatsen op openbaar eigendom, zoals 
elektriciteitspalen, straatverlichting, verkeerslichten, parkeermeters of verkeersborden. 
 
 
6.3.4 Uitzenden 
Members mogen via televisie, satelliet of radiostations geen audio of visuele opnamen uitzenden waarbij 
Herbalife, de producten of de zakelijke mogelijkheid worden genoemd met uitzondering van de volgende 
aankondiging: 
 

Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member 
Bel me voor producten of de zakelijke mogelijkheid 
(Naam van de Member en het telefoonnummer of e-mailadres) 

 
In het geval dat Herbalife Nutrition uitzendt via televisie, satelliet of radiostations mogen Members niet binnen 
een uur voor en een uur na de uitzending van Herbalife Nutrition via dat medium uitzenden. 
 
 
6.4 BEHOUDT VAN PERSOONLIJKE RELATIES 
 

Directe verkoop draait om persoonlijke relaties en productkennis en de waarde die deze vaardigheden 
vertegenwoordigen voor bestaande en potentiële klanten. Deze regel beschermt het directe verkoopkanaal 
door Members de gelegenheid te bieden een sterke band met bestaande en potentiële klanten te bouwen en 
te behouden. Het is deze relatie met klanten en de persoonlijk gesponsorde downline die Members helpt 
succes te behalen, anderen te inspireren hetzelfde te doen en te zorgen voor de hoogste mate van 
klanttevredenheid.  

 
 
6.4.1 Aanbieden en adverteren van promoties 
Herbalife Nutrition Members zijn onafhankelijke ondernemers en mogen zelf kiezen tegen welke prijs zij 
Herbalife Nutrition producten en door Herbalife Nutrition ontwikkelde literatuur en promotionele items 
verkopen. In Nederland kent Herbalife Nutrition advies verkoopprijzen, deze zijn puur indicatief en zijn slechts 
aanbevelingen. Herbalife Nutrition Members zijn volledig vrij om zelf de verkoopprijs vast te stellen.  
 
Herbalife Nutrition Members zijn er echter wel verantwoordelijk voor om er op toe te zien dat iedere promotie 
die zij aanbieden eerlijk, correct, waarheidsgetrouw en niet misleidend is. Misleidende promoties schaden het 
merk Herbalife Nutrition en de business van iedere Members. Hieronder vindt u een (niet-beperkende) lijst van 
enkele voorbeelden.  
 

• Een product promoten als “aanbieding” of  “actie” wanneer de Member het product altijd al tegen deze 
prijs heeft verkocht.  

• Promotionele teksten gebruiken zoals “X% korting” wanneer deze korting slechts van toepassing is op 
een beperkt deel van het assortiment (minder dan 10%) 

• Een promotie of actie tonen voor een ongedefinieerde termijn. De Member dient ten alle tijden te 
vermelden voor welke termijn deze aanbieding geldig is.  

• Een prijs, adviesverkoopprijs of gangbare verkoopprijs tonen met een streep erdoor (of iets 
vergelijkbaars) waar de Member het product nooit voor die prijs heeft gepromoot of verkocht  
Promotionele producten tonen waarbij de Member gelooft dat hij/zij wellicht niet voldoende voorraad 
heeft om deze producten te leveren tegen de aangegeven prijs, voor een redelijke termijn en in redelijke 
aantallen. Wanneer enige of alle producten in onbekende of gelimiteerde aantallen beschikbaar zijn 
dan dient dit vermeld te worden op de website als “koop nu terwijl de voorraad strekt” en/of “Beperkte 
beschikbaarheid van bepaalde producten” en/of “slecht voor x dagen”. 

• Valselijke gebruik maken, op welke manier dan ook, van de term “beperkte beschikbaarheid” of iets 
vergelijkbaars, enkel om een aankoop of vraag bij klanten te genereren.  
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Hoofdstuk 7 Gebruik van internet en elektronische marketing 
 
7.1 GEDRAG VAN MEMBERS 
 
 
7.1.1 Standaard voor persoonlijk gedrag 
Members mogen geen materialen op of via het internet publiceren, plaatsen of distribueren die al dan niet 
betrekking hebben op Herbalife Nutrition en naar Herbalife Nutrition’s eigen absolute discretie, lasterlijk, 
kleinerend, bedreigend, beledigend, aanvallend, kwetsend, offensief, obsceen of pornografisch zijn. 
 
 
7.1.2 Onbevoegde computertoegang 
Members mogen niet: 
 

• Hinderen of acties ondernemen die resulteren in hindering op of verstoring van: 
- herbalife.nl 
- www.MyHerbalife.com/nl-NL 
- andere websites die onderhouden worden door Herbalife Nutrition of haar Members 

 

• Toegang verkrijgen of proberen toegang te verkrijgen tot computersystemen of netwerken die 
verbonden zijn aan deze sites zonder hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming van Herbalife 
Nutrition te hebben verkregen. 

 
 
7.1.3 Klantgegevens 
Members mogen persoonlijke informatie van consumenten of website gebruikers (gedefinieerd in hoofdstuk 
12) niet verkopen, verhuren of verhandelen. Bovendien mogen Members dergelijke persoonlijke informatie 
alleen gebruiken in verband met de Herbalife Nutrition-producten of – zakelijke mogelijkheid. En mogen de 
gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij ze de persoon hebben geïnformeerd en over een 
goede wettelijke basis voor dit extra gebruik beschikken. Voorbeelden van de juiste rechtsgrondslag voor 
gebruik zijn: 
 

- toestemming van de persoon, 
- naleving van een wettelijke verplichting, 
- uitvoering van een contract met de persoon (zoals een overeenkomst om deze producten te 

verkopen), of verwerking zoals nodig om een contract met het individu uit te voeren, of 
- legitieme zakelijke belangen, op voorwaarde dat deze belangen zwaarder wegen dan het  

privacybelang van de persoon. 
 
Als personen of entiteiten verzoeken dat hun gegevens niet gebruikt mogen worden, dan moet de Member 
een dergelijk verzoek meteen honoreren. 
 
 
7.2 WEBSITES VAN MEMBERS 
 
 
7.2.1 Members moeten hun relatie met Herbalife Nutrition bekendmaken 
Om verwarring te voorkomen bij Herbalife Nutrition klanten en het grote publiek, dienen Herbalife Nutrition 
Members die een eigen onafhankelijke website beheren, die Herbalife Nutrition merknamen bevat om 
Herbalife Nutrition producten te verkopen of promoten, zichzelf duidelijk en opvallend te identificeren als een 
onafhankelijk Herbalife Nutrition Member.  
 
Members dienen: 
 

• Duidelijk een door Herbalife Nutrition beschikbaar gestelde entry splash pop-up te tonen, zonder 
aanpassingen, die bij elk bezoek aan de website eenmaal verschijnt; en  

• Duidelijk hun persoonlijke naam en contact gegevens, inclusief adres en telefoonnummer te 
vermelden samen met het “Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member Logo;  

• Er voor te zorgen dat de website niet eenzelfde of soortgelijke uitstraling heeft als de officiële Herbalife 
Nutrition website Herbalife.nl. 

 
Het “Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member” logo samen met de Members persoonlijke naam en contact 
gegevens, inclusief telefoonnummer dienen op een prominente plaats getoond te worden (“boven de vouw” 
wat wil zeggen dat het gepositioneerd wordt aan de bovenzijde van een webpagina zodat deze direct zichtbaar 
is zonder scrollen) en in een font en/of op een manier die de aandacht van de bezoeker van de website trekt. 
 
Neem contact op met Member Services of bezoek www.myherbalife.com/nl-NL voor het logo en de handleiding 
voor de entry splash pop-up. 
 

file://///ukuxbfs01.hrbl.net/DeptDirs$/Complaince/DPA/ROC%20-%20V31%20(Simplified%20Rules)/V31%20ONLINE%20PUBLICATION%20&%20ADVISORY/Netherlands/nl.myherbalife.com/
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/30065855-5A5D-4D65-8581-1C34BF10AF5C/Web/General/Original/nl-NL.zip
http://www.myherbalife.com/nl-NL
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De zakelijke naam en het zakelijk adres van de Member mag geen vervanging, maar mag enkel als toevoeging 
worden gebruikt bij de persoonlijke naam en persoonlijk contactgegevens inclusief adres en telefoonnummer 
van de Member en dienen samen met het “Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member’ logo te verschijnen: 
 

• Op de home page; 

• Als onderdeel van contact informatie: en 

• Als onderdeel van openbaar, toegankelijke profielgegevens  
 
Anonieme postings of het gebruik van een alias zijn niet toegestaan. 
 
Herbalife Nutrition behoudt zich het recht voor, om naar eigen goeddunken, Members te vragen hun websites 
aan te passen om zo te voldoen aan deze regel.  
 
 
7.2.2 Domeinnamen, e-mailadressen en websites 
Members mogen geen intellectueel eigendom van Herbalife Nutrition gebruiken in de: 

• Domeinnaam van hun website (URL). 
• Titels van pagina’s op hun website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de homepage), behalve 

zoals vereist onder Regel 7.2.7. 
• E-mailadressen. 

 
Voorbeelden van intellectueel eigendom van Herbalife Nutrition dat niet gebruikt mag worden zijn: 

• Herbalife Nutrition. 
• Herbalife Nutrition productnamen. 

 
Members die deze regel overtreden, moeten de domeinnaam of het e-mailaccount op Herbalife Nutrition’s 
verzoek kosteloos aan Herbalife Nutrition overdragen. Herbalife Nutrition behoudt zich alle rechten en 
rechtsmiddelen voor. 
 
Members dienen hun eigen individuele website te beheren en niet meer dan één Member zal de website 
beheren, orders uitvoeren of op enige andere wijze meewerken aan deze website.  
 
 
7.2.3 Hyperlinks en associaties 
Members mogen hun websites linken aan: 

• De homepage van Herbalife.nl (of een andere door Herbalife Nutrition geproduceerde of onderhouden 
website). 

• Andere websites onderhouden door de Member om de Herbalife Nutrition producten en zakelijke 
mogelijkheid te promoten. 

• Websites van derden die de Member helpen bij het promoten van de Herbalife Nutrition producten en 
mogelijkheid, zolang dergelijke websites voldoen aan Regel 7.2.4. 

 
Members mogen handelsmerken, handelsnamen of productnamen van derden niet gebruiken in de: 

• Domeinnaam van hun website (URL). 
• Titels van pagina’s binnen een website (waaronder homepages). 
• E-mailadressen. 
• Title-tags, meta-tags.37 

 
 
7.2.4 Reclame van derden op websites van Members 
Members mogen advertenties van derden tonen op websites die ze gebruiken in relatie tot hun Herbalife 
Nutrition business, zolang deze advertenties, naar eigen absolute discretie van Herbalife Nutrition, GEEN: 
 
1. Betrekking hebben op religieuze, politieke of commerciële organisaties. 
2. Schade berokkenen aan de reputatie van Herbalife Nutrition of haar Members. 
3. Misbruik maken van intellectueel eigendom van Herbalife Nutrition. 
4. Promotie maken voor andere: 
 

a. directe verkoop- of MLM-bedrijven, onafhankelijk van de aangeboden producten; of 
b. producten die concurreren met producten verkocht door Herbalife Nutrition, zoals: 
 

i. maaltijdvervangers; 
ii. voedingssupplementen; of 
iii. cosmetica. 

 

 
37 De enige uitzondering op deze Regels is of en wanneer een Member vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van de eigenaar. 

Een Member vrijwaart Herbalife Nutrition van claims die ontstaan door of betrekking hebben op het gebruik van de Member van 
handelsmerken, handelsnamen of productnamen van derden. 
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7.2.5 Internationale business 
Members die hun business uitoefenen of willen gaan uitoefenen in internationale markten via hun eigen of 
andere websites, mogen alleen producten verkopen die voldoen aan alle wettelijke vereisten van het land waar 
de communicatie op gericht is. 
 
 
7.2.6 Privacy kennisgevingen en naleving op websites 
Members moeten op een prominente plaats op hun onafhankelijke websites een “Privacy kennisgeving” 
plaatsen die: 
 

• Klanten informeert over de persoonlijke informatie die over hen wordt verzameld; 

• Aangeeft hoe dergelijke informatie zal worden gebruikt; en met wie het gedeeld zal worden (inclusief 
Herbalife Nutrition); en 

• Alle eventuele aanvullende informatie bevat die bekend moet worden gemaakt onder de 
gegevensbeschermingswetgeving van elk rechtsgebied waarin de Member zijn business uitvoert. 

 
Daarnaast zijn Members verantwoordelijk voor de naleving van alle regels en alle privacy- en 
gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op hun onafhankelijke websites, inclusief betrekking 
hebbende tot: 
 

• Gegevensverzameling; 

• Marketing; en 

• Informatiebeveiliging, vertrouwelijkheid en datalekken rapportage; 
 
 
7.2.7 Zoekmachine optimalisatie en advertenties 
Members mogen geen misleidende of bedrieglijke tactieken gebruiken om hun voorkeursindexatie bij 
zoekmachines te verbeteren. 
 
Members dienen ook de volgende verklaring op de paginabeschrijving van een zoekmachine te plaatsen: 
 

"Dit is de website van een onafhankelijk Herbalife Nutrition Member Member 
(mogelijkheid om uw naam toe te voegen)." 

 
Members dienen zich in de title tag van een zoekmachine te identificeren en dienen te vermelden dat zij 
Onafhankelijk Herbalife Nutrition member zijn. 
 
 
7.2.8 Overdracht van websites van Members 
Een Member die van plan is Herbalife Nutrition-producten te verkopen via een website die voorheen eigendom 
was van een andere Member of een voormalige Member ("een relevante website")38, moet vooraf schriftelijke 
toestemming vragen aan Herbalife Nutrition alvorens de website te gebruiken voor zijn/haar Herbalife Nutrition 
Business. Een dergelijke toestemming door Herbalife Nutrition mag niet op onredelijke wijze worden 
onthouden of vertraagd. Het Toestemmingsformulier voor de overdracht van een Member Website 
(“Toestemmings- formulier”) is beschikbaar op www.myherbalife.com/nl-NL. 
 
Om de integriteit van het verkoop- en marketingplan te beschermen, behoudt Herbalife Nutrition zich het recht 
voor om toestemming te weigeren voor het beheren van een relevante website in verband met de Herbalife 
Nutrition-business van een Member. Zie het Toestemmingsformulier  voor een niet-uitputtende lijst van 
situaties waarin toestemming kan worden geweigerd. 
 
Het niet naleven van deze Regel kan leiden tot ernstige sancties tegen uw Membership, inclusief, maar niet 
beperkt tot, opschorting van aankoopprivileges en beëindiging van uw Membership. 
 
 
7.3 VERBOD OP VERKOPEN VIA VEILINGSITES EN ONLINE MARKTPLAATSEN VAN DERDEN 
(SAMENGEVAT “WEBSITES VAN DERDEN”) 
Het is belangrijk dat al het promoten en het te koop aanbieden van Herbalife Nutrition producten, zowel online 
als offline,  gebeurd in overeenstemming met  Herbalife Nutrition’s product kwaliteitsstandaarden. Het moet 
tevens bijdragen aan de promotie van de merkwaarde en het imago van Herbalife Nutrition en het moet 
consistent zijn met de marktpositionering van de Herbalife Nutrition producten. Dit omvat tevens het niet make 
onwettige, valse of ongepaste claims over de Herbalife Nutrition producten of het associëren van Herbalife 
Nutrition producten met andere producten die wel zulke claims maken.  
 

 
38 Een website wordt gedefinieerd als een verzameling openbaar toegankelijke, onderling verbonden webpagina's die een enkele 

domeinnaam of URL delen en die worden gebruikt voor de verkoop van Herbalife Nutrition-producten. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UMEZYSkFZSEgxTzg5TDZVNE5OQTFLUTJGUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UMEZYSkFZSEgxTzg5TDZVNE5OQTFLUTJGUC4u
http://www.myherbalife.com/nl-NL
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UMEZYSkFZSEgxTzg5TDZVNE5OQTFLUTJGUC4u
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Daarbij moeten alle verkopen bijdragen aan het vormen en versterken van de relatie met de klant door de 
persoonlijke relaties die Members ontwikkelen met hun klanten.  Dit is een fundamenteel onderdeel van de 
Distributor Difference.  
 
Herbalife Nutrition onderkent het toenemend belang van e-commerce als distributie kanaal voor Members om 
Herbalife Nutrition producten te verkopen . Dit is een van de redenen dat Herbalife Nutrition aanzienlijke 
investeringen heft gedaan in de ontwikkeling van “goHerbalife.com”, een toegewijd online verkoopplatform dat 
in lijn is met de huidige wetgeving en dat gratis door Members gebruikt kan worden in de landen waar het 
beschikbaar is.  
 
Daarentegen ondermijnen websites van derden de persoonlijke relaties die Members moeten ontwikkelen met 
hun klanten evenals de naam en het Imago van Herbalife Nutrition en de marketingpositie die is verworven 
door Herbalife Nutrition voor haar producten. Dit is onder andere omdat:  
 

(i) websites van derden de naam en het logo van de derde partij dragen,  
(ii) er vaak incorrecte voorstellingen doen over kwaliteit en prestaties welke in sommige gevallen 

valselijk of onwettig kunnen zijn,  
(iii) Herbalife Nutrition producten geplaatst worden in een context die niet consistent is met de 

gewenste marktpositionering van Herbalife Nutrition en het imago van haar producten.  
 
 
Dienovereenkomstig: 
 

◼ Het is Members wel toegestaan om online Herbalife Nutrition producten te verkopen via:  
 

a) Een eigen onafhankelijke online shop die voldoet aan de relevante Herbalife Nutrition 
kwaliteitsstandaarden, of  

b) via Go Herbalife39  
 

◼ Het is Members niet toegestaan om Herbalife Nutrition producten te koop aan te bieden, te verkopen 
of op enerlei wijze het aanbod of de verkoop te faciliteren (direct of indirect, via iedere manier of op 
elke wijze) via biedingen of via verkoop tegen een vastgestelde prijs of anders, op iedere commerciële 
veilingsite, online veiling marktplaats of website van een derde partij of via iedere website die de naam 
of het logo draagt of die op een andere manier kan worden geïdentificeerd als een website van een 
derde partij. 

 
 
7.4 E-MAIL 
Deze Regels zijn van toepassing op Members die e-mails versturen met betrekking tot de Herbalife Nutrition 
producten of zakelijke mogelijkheid en zijn een aanvulling op de geldende wetgeving. 
 
Members moeten zich houden aan de gebruikers en service voorwaarden van alle email service providers die 
zij gebruiker bij hun Herbalife Nutrition business. 
 
 
7.4.1 Vereisten en beperkingen 
1. Alle e-mailberichten die door Members met betrekking tot Herbalife Nutrition worden verzonden, moeten 
aan de volgende vereisten voldoen: 
 

a. Members moeten de herkomst van een e-mailbericht bekendmaken: 
 
i. Bron-, bestemmings- en routeringsinformatie die aan het bericht is gehecht (inclusief de 
oorspronkelijke domeinnaam en het oorspronkelijke e-mailadres) moeten accuraat zijn. 
 
ii. De "Van" -regel van elk bericht moet nauwkeurig de Member identificeren dat het bericht heeft 
geïnitieerd. 

 
b. De “Onderwerp” -regel van elk bericht mag niet misleidend zijn. 

 
2. De volgende aanvullende vereisten zijn van toepassing op e-mailberichten van Members die van 
commerciële aard zijn, ongeacht of de berichten deel uitmaken van een bulkbericht distributie of dat de 
bedoelde ontvangers een bedrijf of persoon zijn. Een commerciële e-mail is een e-mailbericht dat een 
commercieel product of een commerciële dienst adverteert of promoot, inclusief inhoud op een website die 
voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Commerciële e-mails bevatten berichten die Herbalife Nutrition 

 
39 GoHerbalife is available in selected markets. 
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promoten. Een e-mail wordt nog steeds als commercieel beschouwd, zelfs als deze ook andere niet-
commerciële inhoud bevat. 

 
a. Elk bericht moet het geldige fysieke postadres van de Member bevatten. 
 
b. Elk bericht moet een duidelijke, opvallende kennisgeving bevatten over hoe een opt-out-verzoek kan 
worden gedaan: 
 

i. Het bericht moet een functionerend retour e-mailadres of op internet gebaseerd systeem bevatten dat 
een ontvanger kan gebruiken om een verzoek in te dienen dat zij geen toekomstige commerciële e-
mailberichten van de afzender wenst te ontvangen (een "opt-outsysteem"). Alle opt-outsystemen 
moeten opt-outaanvragen kunnen verwerken gedurende ten minste 30 dagen vanaf het moment waarop 
het bericht werd verzonden. 
 
ii. Alle opt-outverzoeken dienen zonder onnodige vertraging te worden gehonoreerd en de Members 
dienen op dat moment te stoppen met het initiëren of verzenden van commerciële e-mail aan dergelijke 
personen. 
 
iii. Het opt-out-mechanisme mag niet onnodig moeilijk zijn en kan van de ontvanger geen andere 
stappen verlangen dan het verzenden van een antwoord-e-mail of het bezoeken van een enkele website 
als voorwaarde voor opting-out. Ontvangers kunnen niet worden gevraagd of vereist om persoonlijk 
identificeerbare informatie te verstrekken naast een e-mailadres om een opt-outverzoek te verwerken. 
iv. Members kunnen geen kosten in rekening brengen voor het verwerken van opt-out verzoeken. 
 
v. Elk Member moet zijn eigen "Do-Not-Email" lijst ("DNE-lijst") opstellen en onderhouden en het 
relevante register van e-mailvoorkeuren (e-mps) controleren om alle opt-out-aanvragen bij te houden 
en te honoreren. 

 
3. Het is Members verboden commerciële e-mailberichten te verzenden, tenzij: 
 

i. De Member een bestaande zakelijke relatie heeft met de ontvanger op basis van een eerdere aankoop 
van of transactie met een Herbalife Nutrition-product (waarbij de ontvanger op het moment dat zijn 
gegevens werden verzameld, een eenvoudige methode zonder kosten kreeg om toestemming voor 
toekomstige berichten te weigeren), of 
 
ii. De Member een vriend of familielid is van de ontvanger, of 
 
iii. De ontvanger vooraf toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van het bericht, welke niet is 
ingetrokken. De toestemming moet specifiek zijn voor het ontvangen van berichten over Herbalife 
Nutrition. 

 
4. Members mogen geen e-mailadressen verkrijgen door "address harvesting", "woordenboekaanvallen" of 
"brute force"-zoekopdrachten. 
 

i. "Address harvesting" is het gebruik van geautomatiseerde middelen om e-mailadressen te verzamelen 
die op een website of online service worden vermeld, wanneer die website of online service een 
kennisgeving bevat dat deze geen adressen geeft, verkoopt of anderszins overdraagt die worden 
onderhouden door dergelijke website of online service aan een andere persoon voor het initiëren van 
commerciële e-mailberichten. 
 
ii. "Woordenboekaanval" verwijst naar geautomatiseerde middelen die worden gebruikt om mogelijke e-
mailadressen te genereren door namen, letters of nummers te combineren in talrijke permutaties. 
 
iii. "brute force"-zoekopdrachten verwijst naar geautomatiseerde of handmatige inspanningen die 
worden gebruikt om mogelijke e-mailadressen te vinden door publiek toegankelijke webpagina's te 
schrapen om tekstreeksen met een "@" erin te krijgen. 

 
5. Het is Members verboden scripts of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om zich te registreren 
voor meerdere e-mailaccounts of online gebruikersaccounts voor het verzenden van commerciële e-
mailberichten. 
 
6. Het is Members verboden om het e-mailadres van een persoon te verkopen, te verhuren, uit te wisselen of 
anderszins over te dragen of vrij te geven, tenzij de Member hiervoor schriftelijk specifieke toestemming van 
de persoon heeft. Elke toestemming vervalt vanaf het moment dat de persoon een opt-outverzoek stuurt. 
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7.4.2 Notificatie om e-mailen stop te zetten  
Members moeten hun e-mailactiviteit onmiddellijk stopzetten als ze een bericht ontvangen van een overheids, 
regelgevende of gegevens privacy instantie met betrekking tot hun e-mailpraktijken. Members moeten 
dergelijke berichten onmiddellijk, binnen 24 uur na ontvangst van de notificatie, melden aan Herbalife Nutrition 
via Online Ondersteuning. 
 
 
7.5 SOCIAL MEDIA 
Deze Regels zijn van toepassing op Members die sociale media site gebruiken, zoals Twitter, YouTube, 
Facebook, Instagram, Pinterest en Snapchat evenals online communities zoals blogs. Deze regels zijn ter 
aanvullen van de toepasselijke wetgeving. 
 
 
7.5.1 Verantwoordelijkheid voor berichten 
Members zijn verantwoordelijk voor alle Herbalife-gerelateerde inhoud die ze online plaatsen. Members die 
sociale media gebruiken als onderdeel van hun Herbalife Nutrition business, moeten zichzelf duidelijk en 
opvallend identificeren met hun naam en als Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member. 
 
 
7.5.2 Sociale media als forum voor verkopen en promotie 
Sociale mediasites mogen niet gebruikt worden om Herbalife Nutrition producten te verkopen. Online verkopen 
van Herbalife Nutrition producten mogen alleen gedaan worden via een website van de Member. 
 
7.5.3 Berichten en claims 
Members moeten accuraat en waarheidsgetrouw zijn in alle social media berichten. Alle claims, representaties, 
persoonlijke verhalen en productverhalen moeten in overeenstemming zijn met de Regels waaronder de Regel 
omtrent Claims. Zie Sectie 6.1 Claims en Representaties. 
 
 
7.5.4 Gebruik van Herbalife Nutrition’s intellectuele eigendommen  

Social Media profielnamen en berichten moeten in overeenstemming zijn met de vereisten van Regel 6.2 
Gebruik van intellectueel bezit van Herbalife Nutrition inclusief de vereiste dat Members de handelsnaam 
“Herbalife Nutrition” alleen mogen gebruiken op een manier die hen duidelijk identificeert als Onafhankelijk 
Herbalife Nutrition Member. 
 
Voorbeelden van onbevoegd gebruik van de handelsnaam Herbalife Nutrition, in sociale media profielnamen 
of berichten zijn: 
 

• “Herbalife Nutrition Wellness Challenge” 
• “De Herbalife Nutrition pagina” 
• “Laten we het hebben over Herbalife Nutrition” 

 
Voorbeelden van toegestaan gebruik van de handelsnaam Herbalife Nutrition in sociale media profielnamen 
of berichten zijn: 
 

• “Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member – Wellness Challenge” 
• “De Herbalife Nutrition pagina – Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member” 
• “Laten we het hebben over Herbalife Nutrition – Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member” 
• #HerbalifeNutrition 
• #TeamHerbalife 
• #IAmHerbalife 

 
Members mogen officiële bedrijfshashtags gebruiken die de handelsnaam “Herbalife Nutrition” bevatten, 
Sociale Media posts delen van het bedrijf of linken naar de officiële bedrijfswebsites en sociale kanalen.  
 
 
7.5.5 Foto’s, video-/audio-opnamen 
Members mogen audio-/videomaterialen op YouTube en vergelijkbare sociale mediasites plaatsen, mits de 
inhoud voldoet aan de Regels. 
 
Herbalife Nutrition behoudt zich het recht voor om te bepalen, naar eigen absolute discretie, of opnamen of 
afbeeldingen (inclusief de wijze van gebruik) de Regels schenden of Herbalife Nutrition’s reputatie aantasten. 
Herbalife Nutrition behoudt zich het recht voor om het verwijderen van enige dergelijke afbeelding of opname 
te eisen. Members moeten de wetten op het gebied van privacy en intellectueel eigendom en het beleid, de 
gebruiksvoorwaarden, richtlijnen en gelijksoortige voorwaarden van sociale media platformen naleven als ze 
afbeeldingen of opnamen van andere individuen gebruiken op sociale media websites. 
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7.5.6 Gebruiksvoorwaarden 
Members moeten de gebruiksvoorwaarden, algemene voorwaarden, service voorwaarden, richtlijnen van 
acceptabel gebruik of gelijkwaardige voorwaarden van het Social Media platform dat zij gebruiken bij hun 
Herbalife Nutrition business naleven  
 
 
7.5.7 Professionaliteit 
Members zouden niet moeten reageren op diegenen die negatieve berichten over hen, over andere 
Onafhankelijk Members of over Herbalife Nutrition plaatsen. Negatieve berichten kunnen gerapporteerd 
worden per e-mail via: MPCNLBE@herbalife.com  
 
 
7.5.8 Geen aankoop van Volgers en Likes op Social Media 
Members mogen geen Volgers of Likes40 kopen, of enige andere misleidende of bedrieglijke tactieken 
gebruiken om de waargenomen populariteit van hun accounts of pagina's op sociale media te vergroten. 
 
 
7.5.9 Geen Targeting van Volgers op Social Media Platformen 
Members mogen zich niet systematisch richten tot de Volgers van een andere persoon met als doel Herbalife 
Nutrition producten te verkopen of om Leads te verkrijgen. Additioneel zijn systematische, geautomatiseerde 
apps of software of handmatige directe berichten naar andere Members met de intentie Herbalife Nutrition 
producten te verkopen of om te rekruteren verboden. 
 
 
7.5.10 Geen Data Mining en Website Scraping Software 

Members die gebruik maken van sociale media en andere digitale platformen om hun Herbalife Nutrition 
business uit te voeren, moeten dit doen in overeenstemming met het privacy beleid en de 
gebruiksvoorwaarden van ieder social media platform en internet provider. Data mining en website scraping 
tactieken (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van web spiders, crawlers en bots) worden beschouwd 
als frauduleus en zijn verboden. 
 
 
7.5.11 Geen ongepaste communicatie praktijken 
Members die gebruik maken van sociale media platformen om hun Herbalife Nutrition business uit te voeren, 
moeten dit doen in overeenstemming de communicatieregels en beleidslijnen van ieder social media platform. 
Ongevraagde commerciële communicaties zijn over het algemeen verboden. Members moeten er zeker van 
zijn dat ze toestemming hebben om mensen te benaderen en moeten ieder verzoek om het contact te stoppen 
respecteren 
 
 
7.6 TELEMARKETING 
 

De wetgeving beperkt acties op het gebied van telemarketing zeer en is ook bijzonder technisch. Deze Regels 
worden geboden als tegemoetkoming aan Members (maar niet als wettelijk advies). Members zijn 
verantwoordelijk de geldende wetgeving op het gebied van telemarketing te kennen en zich daaraan te houden. 

 
Bij het sluiten van contracten met leveranciers moeten Members bevestigen dat de diensten van de leverancier 
voldoen aan alle geldende wetten. Handelingen of nalatigheden van de leverancier van de Member zullen 
worden gezien als de handelingen en nalatigheden van de Member. 
 
 
7.6.1 Definities  
 
Autodialer 
Apparatuur die telefoonnummers automatisch belt, inclusief geautomatiseerde apparatuur die nummers belt 
die ofwel machinematig zijn voorgeprogrammeerd of die nummers op willekeurige basis belt.41 

 
40 Een Volger is een persoon die zich abonneert bij een social media account om updates te ontvangen. Op Facebook is een persoon die 

een pagina “Liked” het zelfde als een volger, vriend of fan. Een “Like” is een actie die ondernomen kan worden door een Facebook, Twitter 
of Instagram gebruiker. In plaats van het schrijven van een commentaar of het delen van een bericht kan een gebruiker door middel van 
het aanklikken van de Like knop op een snelle manier diens goedkeuring tonen. 
41 Inclusief geautomatiseerde apparatuur, zoals: 

• Voorspellende Dialers – die oproepen starten terwijl telemarketeers met anderen praten. Dit doen ze door gebruik te maken van 
het voorspellen van de gemiddelde tijd die het een klant kost om de telefoon te beantwoorden en te voorspellen wanneer de 
telemarketeer beschikbaar zal zijn om de volgende oproep te doen. 

• Preview Dialers – die een te bellen nummer op het scherm van de telemarketeer tonen, zodat deze het nummer voor de 
telemarketeer kan bellen als de telemarketeer dat aangeeft. 

 

mailto:MPCNLBE@herbalife.com
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Broadcast Fax of Blast Fax 
Het versturen van een fax naar ontvangers die niet om de fax hebben gevraagd. Hieronder valt ook apparatuur 
die meerdere faxen naar meerdere ontvangers kan versturen. 
 
Gevestigde zakelijke relatie 
Een eerdere relatie tussen een Member en een telefoonabonnee, gebaseerd op de abonnees: 
 

• Aankoop of transactie binnen de 18 maanden die voorafgaan aan het telefoongesprek, in het geval dat 
de relatie niet al eerder is beëindigd. 

 

• Navraag naar producten of diensten binnen de drie (3) maanden die voorafgaan aan het 
telefoongesprek, in het geval dat de relatie niet al eerder is beëindigd. 
 

(Indien de abonnee een “bel-me-niet”-verzoek doet aan de Member, dan beëindigt dat verzoek de gevestigde 
zakelijke relatie, zelfs als de abonnee zaken blijft doen met de Member.) 
 
Voorafgaande uitdrukkelijke toestemming 
Een schriftelijke overeenstemming of e-mail tussen een Member en klant die duidelijk aangeeft dat de klant 
ermee instemt dat de Member contact opneemt met betrekking tot de Herbalife Nutrition producten of 
mogelijkheid. Hierin staat ook het telefoon- of faxnummer waarmee een dergelijk contact kan worden gemaakt. 
 
Telemarketing 
Het verkopen, verzoeken van, marketen, promoten of verschaffen van informatie over een product of dienst 
door gebruik te maken van een telefoon, mobiele telefoon, tekstbericht, faxapparaat, autodialer, vooraf 
opgenomen of geautomatiseerde spraakopname of een soortgelijk apparaat. 
 
 
7.6.2 Telemarketing vereisten 
Members zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende wetten en regelgeving met betrekking tot 
telemarketing, inclusief, maar niet beperkt tot de Wet Koop op Afstand, de bel-me-niet-registers onderhouden 
door de Nederlandse Stichting Infofilter en de OPTA en hun equivalenten in andere landen. Deze vereisten 
gelden voor live gesprekken die gevoerd worden vanaf standaardtelefoons en voor alle andere vormen van 
telemarketing. 
 
Members mogen niet telefonisch of per fax contact opnemen met personen of entiteiten waarvan het nummer 
op door de overheid gesponsorde bel-me-niet-register staat. Members mogen ALLEEN contact opnemen, 
hetzij telefonisch of per fax, met een persoon of entiteit die toestemming heeft gegeven om te worden gebeld, 
mits die toestemming later niet is ingetrokken, die een gevestigde zakelijke relatie met de Member hebben, of 
een persoonlijke relatie hebben met de Member. 
 
Members die zich bezighouden met telemarketing moeten: 
 

• bel-me-niet-registers die door de Nederlandse Stichting Infofilter of de OPTA, en hun equivalenten in 
landen waarin ze hun business doen, aankopen, doornemen  en onderhouden, ; 

 

• minstens eens per 28 dagen de registers bekijken en nieuw geregistreerde nummers van hun bellijsten 
verwijderen; 

 

• hun eigen zakelijke account bij het bel-me-niet-register aanmaken (Members moeten hun gegevens 
opgeven en moeten hun persoonlijke naam of bedrijfsnaam gebruiken als verkoper identificatie).42 

 

• kosten verbonden aan het verkrijgen van toegang tot een bel-me-niet-register betalen; 
 

• hun eigen “niet-bellen-lijsten” bijhouden met daarin de nummers van personen of entiteiten die 
verzoeken om niet gecontacteerd te worden; 

 

• een schriftelijk beleid bijhouden betreffende bel-me-niet- en andere telemarketingvereisten; 
 

• al het personeel dat betrokken is bij telefonische werving namens de Member trainen op het gebied van 
deze Regels; 

 

• Members mogen geen telefoonnummers gebruiken die worden geleverd door derden voor gebruik in 
telemarketing als een dergelijk telefoonnummer staat op een bel-me-niet-lijst die beheerd wordt door de 
Stichting Infofilter of de OPTA of een nationale of lokale overheid, of als dat telefoonnummer staat op 
een niet-bellen-lijst van de Member; 

• de persoon of entiteit in elke ongevraagde communicatie die gedaan wordt op de hoogte stellen van het 
bel-me-niet-register; 

 

• de persoon op de hoogte stellen van de mogelijkheid bezwaar te maken tegen verder gebruik van 
zijn/haar elektronische contactgegevens. 

 

 
42 Members mogen Herbalife Nutrition niet identificeren als de “Verkoper” of “Cliënt.” 
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Aanvullende of andere voorschriften kunnen van toepassing zijn als de Member belt van binnen of buiten het 
land. Het is de verantwoordelijkheid van de Member te bepalen welke voorschriften of relevante wetten en 
regelgeving van toepassing zijn met betrekking tot bel-me-niet-lijsten en om deze voorschriften na te leven. 
 
 
7.6.3 Autodialers 
Members mogen geen autodialers gebruiken in verband met een Herbalife Nutrition business, de producten 
of de zakelijke mogelijkheid. 
 
 
7.6.4 Vooraf opgenomen of kunstmatige spraakberichten 
Members mogen geen vooraf opgenomen of kunstmatige spraakberichten gebruiken in verband met een 
Herbalife Nutrition business. 
 
 
7.6.5 Ongevraagde faxen 

• Members mogen geen broadcast fax, blast fax of vergelijkbare diensten gebruiken om faxberichten te 
versturen. 

• Members mogen alleen faxen versturen naar gevestigde zakelijke relaties die voorafgaande 
uitdrukkelijke toestemming hebben verleend om faxen van de Member te ontvangen en deze 
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming later niet is ingetrokken. 

• Bij het versturen van faxen naar gevestigde zakelijke relaties moet de Member het faxnummer 
verkregen hebben door middel van: 

- vrijwillige communicatie van de ontvanger; of 
- een bestand, advertentie of website waaraan de gevestigde zakelijke relatie vrijwillig 

toestemming heeft verleend het faxnummer beschikbaar te maken. 

• Alle faxen moeten het volgende bevatten: 
- Een duidelijke en opvallende mededeling op de eerste pagina dat de ontvanger aan de 

verzender mag verzoeken in de toekomst geen faxen meer te versturen (“Fax-me-niet-verzoek”) 
en dat het niet binnen 30 dagen naleven van dat verzoek in strijd met de wet is. 

- Een binnenlands telefoonnummer en een faxnummer (waaraan de ontvanger een fax-me-niet-
verzoek kan sturen). 

- Minstens één kosteloos mechanisme dat de ontvanger kan gebruiken om het fax-me-niet-
verzoek door te geven aan de Member, bijvoorbeeld een webadres, e-mailadres of tolvrij 
nummer. 

• Members moeten fax-me-niet-verzoeken 24 uur per dag, zeven dagen per week accepteren en 
verwerken en alle verzoeken moeten binnen 30 dagen volledig gehonoreerd worden. 

• Alle faxen moeten het volgende bevatten (ofwel in de bovenste of onderste marges van iedere pagina 
ofwel op de eerste pagina van de fax): 

- datum en tijdstip waarop de fax is verstuurd; 
- identiteit van de verzender (dat moet de persoonlijke naam en waar van toepassing de 

bedrijfsnaam van de Member zijn); en 
- telefoonnummer van het versturende faxapparaat en van de Member. 

 
 
7.6.6 Overheidsvragen 
Members moeten onmiddellijk stoppen met telemarketing als ze een bericht van een overheidsinstantie 
ontvangen betreffende hun telemarketingactiviteiten. Members moeten dergelijke berichten onmiddellijk aan 
Herbalife Nutrition melden. 
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Hoofdstuk 8 Nutrition Clubs 
 

Voor veel Members is het runnen van Nutrition Clubs een succesvolle manier van zaken doen. Nutrition Clubs 
hebben als doel het introduceren en verkopen van Herbalife Nutrition producten aan nieuwe en bestaande 
klanten. Ook bestaat er de mogelijkheid om activiteiten aan te bieden. Hoewel dit gedeelte in het kort uitlegt 
hoe Nutrition Clubs functioneren, is het niet bedoeld als vervanging voor de uitgebreide training die Members 
krijgen als onderdeel van het Nutrition Club programma. 

 
Een Nutrition Club vormt een informele setting om: 

• Aspirant Members aan Herbalife Nutrition te introduceren; 
• Recepten en toepassingen van Herbalife Nutrition producten te delen; 
• Doelen te stellen om een gezonde levensstijl te realiseren; 
• Aan gezonde activiteiten deel te nemen; 
• Vrienden te maken die dezelfde lifestyle-doelen hebben; 
• Contacten te leggen 
• Over goede voeding te praten; 
• Het nut van regelmatig bewegen te leren begrijpen; en 
• Strategieën te plannen voor het realiseren van een gezonde levensstijl. 

 
Een Nutrition Club runnen dient aan deze regels te voldoen. Herbalife Nutrition is als enige bevoegd om te 
bepalen of een Nutrition Club voldoet aan deze regels. 
 
 
8.1 ALGEMENE REGELS  
 
 
8.1.1 Beoordelingen 
Members dienen mee te werken aan periodieke evaluaties van Nutrition Club praktijken door Herbalife 
Nutrition.  
 
Members gaan ermee akkoord dat wanneer Herbalife Nutrition een review van Nutrition Clubs uitvoert, het 
een contract kan afsluiten met derden om haar te ondersteuningen bij dergelijke reviews, bijvoorbeeld door 
het gebruik van mystery visitors. 
 
 
8.1.2 Training 
De Nutrition Club-Operator moet worden getraind door een deskundige Upline-Member of middels lokale 
Herbalife Nutrition trainingsevenementen. De eindverantwoording voor het trainen van een Operator ligt bij de 
eerste Upline TAB Team Member. 
 
Members mogen optionele training aanbieden tegen vergoeding, op voorwaarde dat de vergoeding niet meer 
bedraagt dan de out-of-pocket kosten van de Member om de training te geven.43 
 
 
8.1.3 Werknemers 
Nutrition Clubs mogen alleen door Herbalife Nutrition Members worden gerund. Members mogen geen 
gebruik maken van werknemers om bij activiteiten van de Nutrition Club te assisteren. 
 
 
8.1.4 Geen franchisebedrijf 
Members mogen niet vermelden of impliceren dat een Nutrition Club een franchisebedrijf is en mogen geen 
vergoedingen of betalingen van andere Members ontvangen voor ondersteuning of advies met betrekking tot 
het openen of organiseren van een Nutrition Club (anders dan toegestaan in regel 8.1.2 Training). 
 
Nutrition Clubs zijn geen franchisebedrijven, en zijn op allerlei manieren anders dan franchisebedrijven, o.a. 
omdat:  

• Herbalife Nutrition Members geen vergoeding vraagt voor het openen van een Nutrition Club en geen 
franchise-vergoedingen. 

• Members niet verplicht zijn om aankopen te doen bij Herbalife Nutrition. 

 
43 De leden zijn verplicht om gedurende twee (2) jaar gedetailleerde administratie met bijbehorende bescheiden bij te houden, met 

vermelding van hun out-of-pocket kosten en de in rekening gebrachte vergoeding. Herbalife Nutrition kan kopieën vragen om de naleving 
van Regel 3.3.1 Verkoop van Business Tools Niet Voor Winst en Regel 5.1.1 Training te controleren, die leden verbiedt om winst te maken 
met Business Tools, trainingen of bijeenkomsten. 
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• Nutrition Clubs niet onderworpen zijn aan franchisewetgeving die onder andere vereist dat een 
document waarin de franchiseovereenkomst openbaar wordt gemaakt aan potentiële kopers wordt 
overlegd. 

 
 
8.1.5 Onafhankelijke bedrijfsvoering 
Members zijn onafhankelijke ondernemers en hun Nutrition Clubs zijn onafhankelijk van Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition erkent op geen enkele wijze door toestemming, autorisatie of garantie een verplichting, 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van een Nutrition Club en onderschrijft of aanvaardt deze niet. 
 
 
8.1.6 Primaire Nutrition Club-Operator  
Eén Member dient te zijn aangewezen als de primaire Nutrition Club-Operator en hij heeft de volle 
verantwoordelijkheid voor alle Nutrition Club activiteiten te aanvaarden en toezicht te houden.44  
 
Indien meerdere Members een gemeenschappelijke ruimte delen om hun Nutrition Clubs te runnen, dan dient 
de primaire Nutrition Club-Operator een andere Member aan te wijzen die verantwoordelijk is wanneer de 
primaire Nutrition Club-Operator niet aanwezig is op de Nutrition Club 
 
 
8.1.7 Goed nabuurschapsbeleid 
Nutrition Club-Operators dienen goede en attente buren te zijn (vooral wanneer zij vanuit huis werken). 
Daarom dienen Operators het aantal bezoekers van de Nutrition Club te beperken en de nodige maatregelen 
te nemen om ervoor te zorgen dat Nutrition Club-bijeenkomsten geen ongepast lawaai, verkeershinder, of 
andere vormen van overlast veroorzaken 
 
 
8.1.8 Voldoen aan de wet 
Net als bij andere zakelijke activiteiten, dienen Members zich aan alle wetten en regels te houden die van 
toepassing zijn op het organiseren van hun Nutrition Club, met inbegrip van maar niet beperkt tot zakelijke 
vergunningen, de warenwet, brand- en veiligheidsvereisten, consumentenbescherming, wetgeving inzake 
privacy en gegevensbescherming en belastingverplichtingen 45. In de omgang met overheidsinstellingen 
dienen aspirant en huidige Nutrition Club-Operators samen te werken en hun voorgestelde of feitelijke 
activiteiten nauwgezet weergeven. 
 
 
8.1.9 Geen toegewezen of exclusieve gebieden 
Er zijn geen toegewezen gebieden of exclusieve gebieden voor Clubs. Ze mogen daar geopend en 
geëxploiteerd worden waar dat wettelijk is toegestaan. 
 
 
8.1.10 Meerdere Nutrition clubs 
Members mogen niet op meer dan twee locaties een Nutrition Club runnen of meer dan twee huurcontracten 
aangaan met als doel het organiseren van Nutrition Clubs, onder voorbehoud van de onderstaande 
uitzondering.46 
 
Members mogen meer dan twee huurcontracten aangaan met als doel het organiseren van een Nutrition 
Clubs, indien Herbalife Nutrition dit naar eigen inzicht goedkeurt; en indien het volgende afdoende is 
aangetoond: 
 

• De Nutrition Club is geen franchisebedrijf (zie regel 8.1.4). 

• De Nutrition Club wordt niet met winst verkocht (zie regel 8.2.13). 

• De huur- of facilitaire kosten die van andere Members worden geïnd voor het gebruik van de 
Nutrition Clublocatie zijn niet hoger dan de kosten die rechtstreeks verband houden met het 
gebruik van de locatie door de andere Members (zie regel 8.1.11). 

• De eigenaar of Operator van de Nutrition Club wijst geen volume toe aan Members met het 
oog op het vergemakkelijken van kwalificaties of het ontplooien van andere activiteit die in 
strijd zijn met de regels van het Verkoop- en Marketingplan (zie regel 3.1.10). 

 

 
44 De zichtbaar geplaatste Kennisgeving van de Nutrition Club-Operator dient altijd de naam en de contactgegevens van de 

verantwoordelijke Member te bevatten. Indien afwezig, dient de Member een andere Member aan te wijzen (die zelf door de Member is 
getraind) om op alle activiteiten van de Nutrition Club persoonlijk toezicht te houden. Wanneer dit gebeurt, dan dienen de naam en de 
contactgegevens 
 

45 BELANGRIJK: Members dienen hun persoonlijke juridische en fiscale adviseurs over deze kwesties te raadplegen alvorens zij een 

Nutrition Club openen. 
 

46 Deze regel is van toepassing op een Member die als individu, via een entiteit of op enige andere wijze opereert 
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8.1.11 Het delen van een Nutrition Club-locatie  
Een Nutrition Club-Operator die andere Members kosten in rekening brengt voor het gebruik van de Nutrition 
Club-locatie, mag niet meer dan de kosten die rechtstreeks verband houden met het gebruik van de locatie 
door de andere Members innen als huur- of facilitaire kosten. De Nutrition Club-Operator mag geen winst 
maken door andere Members het gebruik van zijn of haar Nutrition Club-locatie in rekening te brengen. Alle 
Members die ruimte binnen de Nutrition Club onderverhuren, dienen te voldoen aan de registratie-eisen 
uiteengezet in regel 8.4.1. 
 
 
8.1.12 Verplicht zichtbaar plaatsen van Aanbevelingen 
Iedere Nutrition Club-Operator is verplicht de “Kennisgeving van de Nutrition Club-Operator” en de “Hygiëne- 
en Hygiëneprocedures” te plaatsen op een prominente plek in de Nutrition Club.  
 
Kennisgevingen dienen ten minste 21 x 29.7 centimeter (A4) groot te zijn en in een lettergrootte van ten minste 
17 punten.47  
 
 
8.1.13 Goede hygiëne 
Het leveren van Herbalife Nutrition producten aan klanten van de Nutrition Club vereist dat de Nutrition Club-
Operator een goede hygiëne hanteert en de Nutrition Club schoon en hygiënisch houdt. De volgende 
hygiënische procedures zijn vereist. Herbalife Nutrition kan echter niet garanderen dat deze handelingen aan 
de lokale wetgeving voldoen. Nutrition Club-Operators zijn verantwoordelijk voor het bekend zijn met en het 
naleven van alle toepasselijke wetten inzake voedselveiligheid: 
 
Voedselbevoorrading, verwerking en bereiding 

• Koop andere, niet-Herbalife Nutrition ingrediënten van gerenommeerde leveranciers die hoge eisen 
stellen aan de zuiverheid en veiligheid van de levensmiddelen. 

• Inspecteer ingrediënten op versheid en kwaliteit bij levering en opnieuw vóór gebruik. 
• Gebruik water van goede kwaliteit (of gekookt water) voor dranken die in de Nutrition Club worden 

geserveerd. 
• Reinig en ontsmet de keukenapparatuur grondig vóór en na elk gebruik inclusief blenders en 

snijplanken. 
• Reinig koelapparatuur ten minste eenmaal per week. 
• Gebruik wegwerpbekers om dranken te serveren. 

 
Bederfelijke en niet-bederfelijke producten 

• Gebruik oudere producten eerst. Gebruik geen producten die over de houdbaarheidsdatum zijn. 
• Was groente en fruit vóór gebruik. 
• Bewaar bederfelijke producten op een manier die ze tegen beschadiging, bederf en besmetting 

beschermt. 
• Bewaar Herbalife Nutrition producten en niet-bederfelijke ingrediënten op een koele, schone, goed 

geventileerde plek. 
 
Persoonlijke hygiëne 

• Was regelmatig de handen en onderarmen met warm water en zeep en altijd: 
- Na bezoek aan het toilet. 
- Vóór en na het verwerken van levensmiddelen. 
- Na niezen, hoesten of neus snuiten. 
- Na roken, eten, drinken of een Nutrition Club-locatie verlaten. 
- Na het aanraken van het haar of een ander lichaamsdeel. 
- Na het aanraken van een ander persoon. 
- Na het aanraken of gebruiken van vuile keukenapparatuur of vuil keukengerei. 

• Houd kleding en haar altijd schoon en netjes. 
• Verlaat een Nutrition Club-locatie onmiddellijk als u zich ziek voelt, zelfs als dat betekent dat de 

Nutrition Club moet sluiten. Waar mogelijk kan een andere Member die goed getraind is in het runnen 
van de Nutrition Club, je plaats innemen om de Nutrition Club-activiteiten doorgang te doen vinden. 

 
 
Een Nutrition Club-locatie 

• Ruim gemorst materiaal onmiddellijk op en waarschuw de gasten om de betreffende gedeelten te 
vermijden totdat deze zijn schoongemaakt. 

• Zorg voor meerdere afvalbakken met deksel en met vuilniszakken van goede kwaliteit door het hele 
gebouw van de Nutrition Club. Leeg deze afvalbakken regelmatig. 

 

 
47 Deze Kennisgevingen zijn te vinden voor duplicatie op www.myherbalife.com/nl-NL. 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
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8.2 EXPLOITEREN VAN EEN CLUB 
 
 
8.2.1 Tarieven voor het lidmaatschap 
Nutrition Club-Operators mogen de Nutrition Club tarieven zelf bepalen. Gedifferentieerde Nutrition Club 
tarieven voor extra privileges zijn toegestaan.48 
 
De Nutrition Club-Operator is verantwoordelijk voor het bekend zijn met en het naleven van wettelijke en fiscale 
vereisten. 
 
 
8.2.2 Nutrition Clubbezoek niet verplicht 
Aanwezig zijn bij de Nutrition Club is een persoonlijke beslissing van de bezoeker of gast (ongeacht of hij of 
zij een Member is). Nutrition Club-Operators mogen nooit stellen of impliceren dat er een verplichting bestaat 
om aanwezig te zijn. 
 
 
8.2.3 Activiteiten en diensten van de Nutrition Club 
Nutrition Clubs mogen hun bezoekers het volgende aanbieden: 

• Regelmatige kansen om te socializen. 
• Frequent educatieve en coachingsessies (in groepsverband of één-op-één) op het gebied van voeding 

en gewichtsbeheersing. 
 
 
8.2.4 Doorverwijzingsimpulsen voor bezoekers 
Nutrition Club-Operators mogen redelijke beloningen aanbieden, zoals gratis producten, voor het 
doorverwijzen van nieuwe bezoekers. Het is echter niet toegestaan om dergelijke doorverwijzingen contant te 
vergoeden. 
 
 
8.2.5 Alleen geautoriseerde Herbalife Nutrition producten  
Alleen Herbalife Nutrition producten mogen worden geserveerd OR aangeboden, verkocht, gepromoot, of 
anderszins gedistribueerd in een Nutrition Club.49 
 
 
8.2.6 Productconsumptie & aangeboden producten 
Nutrition Club-Operators mogen producten aanbieden zoals shakes, theesoorten en Herbal Aloe dranken en 
mogen alle andere Herbalife Nutrition producten aanbieden in overeenstemming met de regels.  
 
Alle Herbalife Nutrition producten dienen te worden bereid in overeenstemming met de instructies op de 
gedrukte productetiketten en Members mogen geen alcoholhoudende dranken of medicatie aan producten 
toevoegen. Bovendien mogen geen losse tabletten in Nutrition Clubs worden aangeboden. 
 
Bij het bereiden van shakes, theesoorten en Herbal Aloe Dranken of andere Herbalife Nutrition producten voor 
consumptie, dienen Members:  

• de klant te informeren als er andere producten worden toegevoegd aan de Herbalife Nutrition shakes, 
dranken en andere aangeboden producten; 

• de bezoekers te informeren over mogelijke allergenen die aanwezig kunnen zijn in de geserveerde 
etenswaren of de producten die op de Nutrition Club worden aangeboden; 

• productverpakkingen/etiketten beschikbaar te stellen zodat de bezoekers deze kunnen bekijken; 

• de klant voorstellen medisch advies in te winnen als hij vragen heeft over de consumptie van Herbalife 
Nutrition producten. 

 
De beslissing om de Herbalife Nutrition producten al dan niet te consumeren, wordt uitsluitend door de klant 
genomen.  
 
 
 
 

 
48 Als de Nutrition Club-Operator een belastbare verkoop doet, kan hij/zij verplicht worden om omzetbelasting te innen en af te dragen. 

Nutrition Club-Operators dienen kopieën van ontvangstbewijzen voor Nutrition Club heffingen en productaankopen aan klanten van 
Nutrition Clubs te verstrekken. 

Raadpleeg je persoonlijke belastingadviseur voor vragen of je Nutrition Club verplicht is aangifte te doen voor de omzetbelasting. 
 

49 Alleen door Herbalife Nutrition geautoriseerde producten mogen in Nederland voor de verkoop worden aangeboden of verkocht in 

Nederlandse Nutrition Clubs. Toevoegingen aan shakes zoals groente, fruit en smaakstoffen zijn echter toegestaan 
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8.2.7 Afhaallocaties 
In het besef dat sociale interactie een belangrijk onderdeel vormt van de ervaring van een Nutrition Club, zijn 
de producten die worden geserveerd bedoeld voor consumptie in de Nutrition Club. Klanten mogen echter 
maximaal twee (2) volledige consumpties per bezoek meenemen, waaronder een shake, thee, aloë of een 
ander product dat in de Nutrition Club wordt geconsumeerd. 
 
 
8.2.8 Productverkoop 
Nutrition Club-Operators mogen voldoende producten op voorraad houden om de Nutrition Club te runnen, en 
Herbalife Nutrition producten te verkopen. 
 
Alle Herbalife Nutrition producten dienen ongeopend en in de originele Herbalife Nutrition verpakking te 
worden verkocht. 
 
Exploitanten van Clubs mogen geen: 

• Individuele eenheden of enkele porties van producten te verkopen die niet voor individuele verkoop 
zijn verpakt en geëtiketteerd, met inbegrip van losse tabletten, die niet als monster mogen worden 
verkocht of aangeboden. 

• Prijsbepaling van producten, consumptie of ingrediënten. 
• Verkooptechnieken onder druk toepassen. 
• Aangeven of impliceren dat productaankopen een vereiste zijn om de Nutrition Club te mogen 

betreden, bij te wonen, en om deelnemer te worden of te blijven. 
 
 
8.2.9 Monsters  
Producten mogen niet als monsters worden weggegeven tenzij de producten voor distributie in enkele porties 
zijn geëtiketteerd. 
 
Producten die door Herbalife Nutrition zijn verpakt maar niet individueel zijn geëtiketteerd mogen alleen aan 
bezoekers als monsters worden gegeven, mits de bezoeker de juiste instructies voor het gebruik, de 
voedingswaarden, ingrediënten (met de nadruk op allergenen) en alle andere informatie inbegrepen op het 
productetiket kan vinden, of deze gegevens bij het product als bijsluiter, flyer of gelijkaardig worden verstrekt.  
 
 
8.2.10 Productverpakkingen en displays 
Nutrition Club-Operators mogen Herbalife Nutrition producten in de originele verpakking, productgerelateerde 
lectuur en promotieartikelen uitstallen. De displays mogen van buitenaf niet zichtbaar zijn. 
 
 
8.2.11 Correct afvoer van productverpakkingen 
Om te beschermen tegen diegenen die zouden willen proberen Herbalife Nutrition producten te vervalsen, is 
het voor exploitanten van Clubs verplicht om de verpakkingen en/of de productetiketten onleesbaar te maken 
of te vernietigen voordat de lege verpakkingen worden weggegooid. 
 
 
8.2.12 Verbod op verkoop van Nutrition Clubs   
 
Overdracht van de huurovereenkomst: een Nutrition Club-Operator mag zijn of haar Nutrition Club niet aan 
een andere Member verkopen. Wanneer een Nutrition Club-Operator zijn of haar Nutrition Club niet langer 
wenst te runnen, is het toegestaan om de huurovereenkomst van de Nutrition Club aan een andere Member 
over te dragen. Voordat een andere Member de huurovereenkomst kan aangaan, dient de Member ten minste 
90 dagen Member te zijn geweest van Herbalife Nutrition en het op dat moment geldende registratieproces te 
hebben doorlopen. De Nutrition Club-Operator kan de huurovereenkomst vervolgens overdragen zonder 
kosten te berekenen van welke aard dan ook, anders dan de overname van de huurverplichting aan de 
verhuurder. 
 
De verkoop van in de Nutrition Club gebruikte artikelen: de Nutrition Club-Operator mag het meubilair, de 
inrichting en de apparatuur die wordt gebruikt voor het runnen van de Nutrition Club verkopen aan de 
overnemende Member, indien hij of zij deze wenst over te nemen. De kostprijs voor verbeteringen, meubilair, 
de inrichting en de apparatuur mag voor de huurder de afschrijvingskosten van deze artikelen niet 
overschrijden. 
 
 
8.2.13 Satellietclubs 
Nutrition Club-Operators mogen Herbalife Nutrition producten bereiden en aan klanten serveren die persoonlijk 
zijn uitgenodigd op een setting buiten hun Nutrition Club, ongeacht of dit nu in een ander gebouw of buiten in 
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de open lucht (“Satellietclubs”) is, op voorwaarde dat zij de vereiste vergunning(en) hebben50, indien van 
toepassing, die de bereiding en service van voedingsproducten op die locaties toestaan. 
 
De producten dienen als individuele porties te worden bereid, volgens de aanwijzingen op het productetiket. 
Ongeacht of het nu gaat om het bereiden van voedingsproducten op een evenement voor onmiddellijke 
consumptie of van tevoren, Nutrition Club-Operators dienen zich aan de geldende gezondheidsvoorschriften 
te houden. Het is belangrijk dat de geldende voorschriften voor het serveren en opslaan van bereide 
voedingsproducten worden nageleefd, evenals de voorwaarden van een eventuele vergunning. 
 
Daarnaast, is het gebruik van food trucks, stands, kraampjes en soortgelijke opstellingen niet geschikt voor 
locaties van Satellietclubs en is derhalve ook niet toegestaan. 
 
 
8.3 MARKETING, PROMOTIE EN RECLAME 
 
 
8.3.1 Claims en verklaringen  
Bezoekers van Nutrition Clubs mogen hun ervaringen delen. Alle Claims, verklaringen, product en persoonlijke 
verhalen dienen echter aan de wet en regelgeving te voldoen. Nutrition Club-Operators zijn verantwoordelijk 
voor alle claims en verklaringen in hun Nutrition Clubs, ongeacht door wie ze worden ingediend. 
 
Nutrition Club-Operators dienen altijd de vereiste disclaimers te hanteren en redelijke inspanningen te leveren 
om verklaringen te corrigeren die niet in overeenstemming zijn met de wet of de regels. 51 
 
 
8.3.2 Het geven van voedingsadvies aan bezoekers en gasten 
Nutrition Club-Operators mogen de algemene gezondheids-, wellness- en voedingsinformatie aanbieden, in 
overeenstemming met productetiketten en materialen. Dit omvat richtlijnen over de producten, het gebruik, en 
de belangrijkste voordelen. Operators mogen ook toepasselijke ervaringen delen over producten, persoonlijk 
verhalen en ervaringen over gewichtsbeheersing, zowel mondeling als schriftelijk (vergezeld van de vereiste 
disclaimers van Herbalife Nutrition). 
 
Nutrition Club-Operators mogen niet aangeven of impliceren dat het gebruik van de producten een diagnose 
stelt, een ziekte of medische aandoening kan behandelen, kan voorkomen of geneest en alle informatie die 
aan bezoekers van Nutrition Clubs en gasten wordt verstrekt, dient in overeenstemming te zijn met de 
informatie op de etiketten en materialen van producten van Herbalife Nutrition. 
 
 
8.3.3 Reclame en promotie van de Nutrition Club 
Omdat persoonlijke interactie de directe verkoop ondersteunt, zijn Nutrition Clubs niet bedoeld om “walk-ins” 
aan te trekken. Daarom wordt reclame en promotie bij het grote publiek beperkt tot: 
 

• Het promoten van diensten die op de Nutrition Club worden aangeboden, zoals een afslankchallenge, 
gezondheidsevaluaties, en presentaties ten behoeve van het welbevinden;  

• Het verstrekken van de naam van de Nutrition Club 52 en de Nutrition Club-Operator; en  
• Het verstrekken van het telefoonnummer van de Nutrition Club en het e-mailadres van de Nutrition 

Club-Operator.  
 
Het adres en de openingstijden van een Nutrition Club mogen niet op de advertentie worden vermeld. Deze 
informatie mogen alleen worden gecommuniceerd aan degenen die eerder persoonlijk contact met de Nutrition 
Club-Operator hebben gehad.  
 
Om het één-op-één aspect van de directe verkoop te behouden en om de relaties met de klanten te 
beschermen, is het bovenstaande van toepassing op zowel online- als offlinecommunicatie.  
Als de functionaliteit privé-communicatie het mogelijk maakt, mogen de Members extra gegevens delen en 
opnemen (bijv. het adres van de Nutrition Club). Tegelijkertijd mag het adres van de Nutrition Club niet aan 
het grote publiek worden bekendgemaakt. 
 
 
 
 

 
50 Afhankelijk van de stad/staat kan een vergunning een vereiste zijn. 
 

51 Zie regel 6.1 Claims en verklaringen. 
 

52 De naam van de Nutrition Club mag geen gebruik maken van het intellectueel eigendom van een andere Nutrition Club of van Herbalife 

Nutrition. Zie regel 8.4.3 en hoofdstuk 6.2 
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8.3.4 Persoonlijke  uitnodigingen voor de Nutrition Club 
In overeenstemming met de grondbeginselen van directe verkoop, mogen Members uitnodigingen voor de 
Nutrition Club uitbreiden tijdens een gesprek of schriftelijke uitnodigingen (inclusief e-mail) versturen naar 
aanleiding van een gesprek. De uitnodigingen voor een Nutrition Club mogen het volgende omvatten:  
 

• De naam van de Nutrition Club en de Nutrition Club-Operator; 

• Telefoonnummer; 

• Het adres van de Nutrition Club; 

• Het e-mailadres van de Nutrition Club-Operator; 

• De openingstijden van de Nutrition Club; en 

• Andere inhoud die volgens de regels is toegestaan. 
 
Members mogen geen schriftelijke uitnodigingen omtrent marketingcommunicatie versturen (met inbegrip van 
e-mail) zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger. 
 
 
8.3.5 Bekendmaking op sociale media  
Het adres van een Nutrition Club mag als volgt op sociale media bekend worden gemaakt: 
 

• Door middel van posts  

• Op de Memberpagina, of op de Facebookpagina van de Nutrition Club 

• Door inloggen van de klant bij het bezoeken van de pagina van de Nutrition Club 
 
Door het creëren van een “Places” pagina of een vermelding 
 
 
8.3.6 Verbod op het gebruik van de bewegwijzering van de residentiële Nutrition Club 
Nutrition Clubs die opereren vanuit residentiële locaties (home locaties) mogen geen gebruik maken van 
buitenbewegwijzering van welke aard dan ook. Voor niet-residentiële Bewegwijzering voor de Nutrition Club, 
zie regel 8.4.3. 
 
 
8.4 NIET-RESIDENTIËLE NUTRITION CLUBS 
 

Activiteiten die worden uitgevoerd vanuit niet-residentiële locaties kunnen bestaan uit een Nutrition Club voor 
een gezonde levensstijl, een Nutrition Club, een Gezondheidscentrum, een Groep voor een actieve levensstijl, 
of een kantoor dat als uitvalsbasis om regelmatig uitgenodigde klanten te ontvangen voor het consumeren van 
de producten en het organiseren van sociale of gemeenschapsactiviteiten om de Herbalife Nutrition producten 
te promoten.  
Door zich voor te bereiden op het uitvoeren van een van de hierboven vermelde activiteiten vanuit een niet-
residentiële locatie, komt de locatie in aanmerking voor de vereiste registratie of de niet-residentiële locatie 
vóór de opening (zie regel 8.4.1). Registratie is vereist ongeacht of de niet-residentiële locatie zich op de 
begane grond of op de bovenste verdiepingen van een gebouw bevindt.  

 
Indien een niet-residentiële locatie uitsluitend als kantoor van een Member wordt gebruikt,53 bestaat geen 
vereiste om de locatie bij Herbalife Nutrition te registreren. 
 
 
8.4.1 Registratieproces 
Voorafgaand aan het aangaan van een huurovereenkomst of aankoop van een fysieke locatie voor het 
organiseren van een Nutrition Club, dient een Member: 

• Een Herbalife Nutrition Member zijn voor de periode van ten minste 90 dagen. 
• Het door Herbalife Nutrition vereiste proces voor de locatie, het voorgestelde bedrijfsbord, inrichting, 

het businessplan, de training 54 en andere zaken te voltooien. 
• De Nutrition Club online op www.myherbalife.com/nl-NL te registreren. 

 
Members dienen zich aan de lokale regels, wetten en voorschriften te houden.  
 
 
 

 
53 Een bedrijfslocatie in een niet-residentiële locatie die gewoon als zakelijke uitvalsbasis dient, bijvoorbeeld een locatie van waaruit 

gebeld kan worden en waar zakelijke gegevens bijgehouden kunnen worden, en die doorgaans niet wordt gebruikt voor het verwelkomen 
van klanten of het organiseren van activiteiten die de Herbalife Nutrition producten of zakelijke kansen promoten. 
 

54 Toegang tot de training op www.myherbalife.com/nl-NL. 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
http://www.myherbalife.com/nl-NL
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8.4.2 Geen detailhandel/ Dienstverlenende bedrijven 
 

Detailhandel: Nutrition Clubs mogen niet op locaties van de detailhandel gevestigd zijn. Detailhandelszaken 
worden gedefinieerd als vaste locaties waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verkoop of levering van 
goederen aan consumenten ter plaatse. 
 

Dienstverlenende bedrijven: Nutrition Clubs mogen niet gevestigd zijn op locaties van dienstverlenende 
bedrijven die in de eerste plaats bedoeld zijn om bereide voedingsproducten te leveren (zoals, maar niet 
beperkt tot, restaurants, cafés, ijssalons, enz.). Het is echter wel toegestaan in dienstverlenende bedrijven 
zoals schoonheidssalons, kapperszaken, sportscholen en gezondheidsclubs actief te zijn op voorwaarde dat 
de activiteiten van de Nutrition Club en alle bewegwijzering beperkt zijn tot een afgesloten ruimte en niet 
zichtbaar zijn voor voorbijgangers of voor het grote publiek dat de dienstverlenende bedrijven bezoekt en niet 
is geopend in een winkelstraat/-laan, galerie, winkelcentrum of commerciële winkelruimte.  
 
 
8.4.3 Nutrition Club Bebording buiten 
 

Nutrition Clubs zijn geen winkels, cafés, restaurants of afhaalrestaurants. Omdat persoonlijke interactie de 
basis vormt voor een directe verkoop, dienen de bezoekers van de Nutrition Clubs te worden aangetrokken 
door middel van een persoonlijke uitnodiging. De beperkte externe zichtbaarheid van de Nutrition Club aan de 
buitenkant ondersteunt de één-op-één relaties waar de Members hard aan werken om tot stand te brengen, 
als onderdeel van hun bedrijven in de directe verkoop. Deze beperkingen met betrekking tot de buitenkant van 
Nutrition Clubs, helpen voorkomen dat voorbijgangers worden aangetrokken. 

 
Een Nutrition Club mag geen enkele vorm van bewegwijzering aan de buitenkant van hun locatie hebben, of 
in de omgeving van de locatie die de Nutrition Club identificeren. Een bedrijfsbord naast deur van de Nutrition 
Club die alleen de Member en/of de naam van de Nutrition Club aangeeft, is echter toegestaan onder de 
volgende voorwaarden: 
 

• Het ontwerp of de tekst van het voorgestelde bedrijfsbord dient echter niet te worden opgevat als een 
winkel, een restaurant, een franchisebedrijf of een gelijkwaardig bedrijf, of een andere retaillocatie, en 
mag voorbijgangers niet uitnodigen om een product te kopen. 

• Het bedrijfsbord mag van het formaat A4 tot A1 zijn, maar niet groter dan 594 x 841 mm (A1) 55. 
 

• Als onderdeel van het registratieproces, zijn de Members verplicht om informatie te verstrekken over 
het voorgestelde bedrijfsbord (inhoud en afmetingen) aan de buitenkant. 

 

• Twee Nutrition Clubs die opereren vanuit niet-residentiële locaties binnen een straal van 160 km 
mogen geen identieke of in wezen gelijksoortige namen of Bedrijfsborden hebben.56 

 

• Bedrijfsborden mogen geen herhalende namen met nummers bevatten (bijv. Rockin’ Wellness #3, 
Rockin’ Wellness#4). 

 

• Bedrijfsborden mogen niet worden gebruikt als een identificatiemiddel voor een specifieke groep 
(geografische locatie, Memberorganisatie, Nutrition Clubs, enz.) zodat zij kunnen worden 
geïnterpreteerd als een franchisebedrijf of onderdeel van een keten van Nutrition Clubs. Hieronder 
volgen voorbeelden van bewegwijzering die niet is toegestaan en die wordt gebruikt als 
identificatiemiddel voor specifieke groepen: 

o “Happy Nutrition - Los Angeles” 
o “Happy Nutrition - Anaheim” 
o “Happy Nutrition - San Pedro” 
o “Julie’s Family Nutrition Club” 
o “Tom’s Family Nutrition Club” 
o “Mary’s Family Voeding” 

 

• Bedrijfsborden mogen niet identificeren, impliceren, of aangeven dat de betrokken persoon een 
Herbalife Nutrition Member is (of op een andere manier een bedrijf van Herbalife Nutrition aangeven). 

 

• Bedrijfsborden mogen geen reclame maken voor diensten die worden aangeboden als onderdeel van 
een Nutrition Club (bijvoorbeeld “Afvalchallenge,” enz.). 

 

• Bedrijfsborden mogen niet vermelden of suggereren dat Herbalife Nutrition producten verkrijgbaar zijn 
voor aankoop ter plaatse. 

 

 
55 In sommige omstandigheden kan het formaat/de layout van het bedrijfsbord worden veranderd (bijv. ovaal of rond), de totale afmeting 

van het bedrijfsbord mag echter niet groter zijn dan een vierkant van 100x100cm. Ga naar www.myherbalife.com/nl-NL voor 
voorbeelden. 
 

56 Dit omvat iets dat zichtbaar is van buitenaf en dat zou kunnen suggereren dat de locatie een franchisebedrijf is. 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
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• Bedrijfsborden mogen geen gebruik maken van Intellectueel Eigendom van Herbalife Nutrition, 
productnamen of merken, het woord “shake”, of andere woorden die impliceren of aangeven dat 
Herbalife Nutrition producten verkrijgbaar zijn op die locatie, zoals: 

- Nutrition Club 
- Herbalife 
- Herbalife Nutrition 
- L.A. Live 
- Mark Hughes 
- Liftoff® 
- Formule 1 of vergelijkbaar 

• Borden met “Open/gesloten” mogen van buitenaf niet zichtbaar zijn. 
 
Hieronder volgen enkele voorbeelden van do’s en don’ts van bedrijfsborden: 
 

Do’s Don’ts 

“Angela’s Gezondheidscentrum” 
“Gezonde Ster Nutrition Club” 
“De Feel Goed Zone” 

“Angela’s Shake Café” 
“Gezonde Nutrition Bar” 
“Herbalife Nutrition Weight-Loss Shop” 

 
Op voorwaarde dat de Nutrition Club-Operator zich aan de hierboven vermelde punten houdt, is het gebruik 
van de volgende voorwaarden en eventuele soortgelijke voorwaarden aanvaardbaar: “Nutrition Club,” “center,” 
of “bijeenkomst”; Nutrition Club-Operators mogen ook de bedrijfsnaam of de naam van de betreffende persoon 
of groep gebruiken. 
 
 
8.4.4 Nutrition Club Buitenaanzicht 
Nutrition Clubs zijn geen detailhandelszaken, cafés, restaurants of afhaalrestaurants. Om misvattingen van 
voorbijgangers te voorkomen, Nutrition Clubs mogen buiten geen tafels, stoelen of andere zitplaatsen hebben. 
 
Deuren en ramen van niet-residentiële Nutrition Clubs dienen bedekt te zijn. Deuren en ramen mogen ook 
gedeeltelijk bedekt te zijn, wat betekent dat het bovenste gedeelte van het raam/de deur onbedekt mag blijven, 
zolang het zo gedaan is dat het interieur van de Nutrition Club en de activiteiten niet zichtbaar zijn voor mensen 
buiten de Nutrition Club. 
 
De afdekking dient gematteerd of ondoorzichtig te zijn en gewoon en zonder logo en tekst te zijn, ofwel de 
afdekking mag tekst, afbeeldingen, kleurenschema’s of foto’s/afbeeldingen bevatten onder de volgende 
voorwaarden: 
 
Deuren en ramen mogen geen: 

• Herbalife Nutrition merktekens weergeven (namen, logos, producten, enz.) of gebruik maken van 
Intellectueel Eigendom van Herbalife Nutrition. 

• “Vóór & na” foto’s of vergelijkende afbeeldingen tonen. 
• Het woord “shake”, afbeeldingen van shakes of andere producten tonen (zelfs als ze niet van een logo 

zijn voorzien). 
• Vermelden, impliceren of suggereren (ook zonder woorden) dat binnen Herbalife Nutrition producten 

te koop zijn of dat de betrokken persoon een Herbalife Nutrition bedrijf heeft.  
• De diensten vermelden die via de Nutrition Club (bijvoorbeeld “Afvalchallenge”) worden aangeboden. 
• Twee Nutrition Clubs die actief zijn vanuit niet-residentiële locaties van dezelfde organisatie mogen 

geen dezelfde of gelijkende inrichtingen hebben. 
 

• Het volgende is ook niet toegestaan aan de buitenkant van de Nutrition Club: 
− Stickers of borden van creditcardmaatschappijen. 
− Afbeeldingen van shakes, blenders, eten of voedingsproducten. 
− Telefoonnummers. 
− Websiteverwijzingen zoals “.com,” “www,” “.net,”. 
− Logos, taglijnen of slogans. (Een tagline is een beschrijvende term die in combinatie met de 

naam of een Nutrition Club wordt gebruikt.) 
 
Nutrition Club-Operators dienen de voorgestelde ideeën voor raam- en deurafdekkingen ter beoordeling aan 
Herbalife Nutrition voor te leggen vóór de openingsdatum van de Nutrition Club om voortijdige uitgaven te 
vermijden die mogelijk niet in overeenstemming zijn met de Gedragsregels van Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.5 Kassa’s 
Omdat Nutrition Clubs geen winkels zijn, mogen kassa’s, geldkistjes en dergelijke niet zichtbaar zijn voor 
bezoekers van Nutrition Clubs. 
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Hoofdstuk 9 Competitieve Challenges  
 

Competitieve Challenges (hierna “Challenge” genoemd) zijn een optionele werkwijze die wordt gebruikt, 
georganiseerd en beheerd door Onafhankelijke Herbalife Nutrition Members (“Members”). Challenges zijn een 
geweldige manier voor Members om nieuwe klanten aan te trekken. Deze Challenges kunnen competitieve 
Challenges zijn, zoals de Weight-Loss Challenges,  Challenges voor lichaamstransformatie, marathons en 
vergelijkbare Challenges die klanten helpen hun gewenste lichaamsdoelen te bereiken en zijn vaak niet 
gebaseerd op puur gewichtsverlies. Ze richten zich ook op lichaamstransformatie, zelfverbetering of gewoon 
beter zijn dan de dag ervoor. 

 
Hoewel deze Challenges een leuke manier zijn voor deelnemers om meer te weten te komen over de 
Herbalife Nutrition-producten en hun lichaamsdoelen te bereiken, is het noodzakelijk dat de regels 
worden gevolgd. 
 
 
9.1 LOTERIJEN 
 
9.1.1 Verbod op loterijen  
Loterijen zijn ten strengste verboden. De deelname is een loterij als: 
 

a. personen zijn verplicht te betalen om deel te nemen, 
b. in de loop van de deelname worden aan een of meer Members van de klas een of meer prijzen 

toegekend, en 
c. de prijzen worden toegekend door een proces dat volledig of overwegend op een toeval berust. 

 
 
9.2 COMPETITIEVE CHALLENGES (CHALLENGES OP HET GEBIED VAN GEWICHTSVERLIES OF 
CHALLENGES OP HET GEBIED VAN LICHAAMSTRANSFORMATIE) 
Competitieve Challenges, zoals Weight Loss-Challenges, lichaamstransformatie-Challenges, marathons en 
dergelijke zijn prijscompetities of promotionele wedstrijden exclusief op basis van vaardigheid en de 
prestaties van de deelnemer. 
 
Om een minimum level aan klantenservice te bieden aan alle deelnemers, wordt een Member dat een 
Challenge organiseert, aangemoedigd om een beperkte aantal deelnemers aan hun Challenge te laten 
deelnemen tot een level, waardoor ze een persoonlijke relatie met elke deelnemer kunnen ontwikkelen en het 
" Distributor Difference " kunnen aangaan. (Zie regel 4.3.8 Klantenservice.) 
 
De winnaar wordt nooit bepaald op basis van geluk of kans, maar op basis van objectieve beoordelingscriteria. 
De volgende regels zijn van toepassing op competitieve Challenges. 
 
 
9.2.1 Vergoedingen zonder winstoogmerk 
Members mogen een redelijke deelnamevergoeding57 in rekening brengen om mee te doen aan de Challenge, 
op voorwaarde dat: 
 

• Alle ingezamelde gelden naar prijzen voor het uitvoeren van de Challenge gaan. 
• Verzamelde gelden (exclusief product verkoop) zijn niet voor winst58 
• Het verzamelde geld wordt niet gebruikt voor aansporingen of beloningen voor alle deelnemers die 

Members worden. 
 
Bovendien mogen Members geen prijzen inhouden in plaats van vergoedingen te innen. 
 
De deelnemer hoeft geen andere betaling of aankopen te betalen, tenzij deze vereiste is opgenomen in de 
algemene voorwaarden voor de Challenge en beschikbaar is gesteld aan de deelnemer voordat hij aan de 
Challenge deelneemt. 
 
 
  

 
57 Over de deelnamekosten moet mogelijk btw worden geheven (indien van toepassing). Members dienen over deze kwesties contact op 

te nemen met hun persoonlijke juridische en belastingadviseurs voordat ze een Challenge organiseren. 
 

58 Members moeten gedetailleerde gegevens en ondersteunende documentatie bewaren voor een periode van zeven (7) jaar, met een 

specificatie van hun eigen kosten en vergoedingen. Herbalife Nutrition kan om kopieën vragen om de naleving van Regel 3.3.1 Verkoop 
van zakelijke tools zonder winstoogmerk te verifiëren, die Members verbiedt te profiteren van zakelijke tools. 
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9.2.2 Prijslimiet  
Er is geen limiet aan het aantal prijzen59 dat kan worden toegekend. Prijzen kunnen zijn: 

• geld (bijv. Contant geld), 
• niet-geldelijk (bijv. Vouchers, cadeaubonnen, producten, enz.), Of 
• recognition 

 
Hoewel er geen limiet is aan de duur van een uitdaging: 

• Voor Challenges die 21 dagen of langer duren, mag de maximale prijswaarde per persoon niet hoger 
zijn dan € 1.000. 

• Voor Challenges die 10-20 dagen duren, mag de maximale prijswaarde per persoon niet hoger zijn 
dan € 500. 

• Voor Challenges die korter zijn dan 10 dagen, kunnen winnaars alleen worden erkend en beloond met 
Herbalife Nutrition-producten of gebruiksartikelen. 

 
Bovendien moet de duur een veilige en gezonde omgeving bevorderen, die deelnemers verhindert zich in te 
laten met ongezonde en onveilige praktijken (zie regel 9.2.7 Geen ongezonde praktijken 
(verantwoordelijkheden van de Member)) en moeten de deelnemers voldoende tijd geven om een Challenge 
aan te gaan en hun doel te bereiken met respect voor een evenwichtige lichaamstransformatie. 
 
 
9.2.3 Een restitutie verstrekken 
Bij het in rekening brengen van deelnamekosten, moeten Members op verzoek van de deelnemer (om welke 
reden dan ook of zonder reden) een volledige terugbetaling van de deelnamekosten betalen binnen de eerste 
14 dagen nadat zij zich hebben geregistreerd en betaald hebben voor de Challenge. Als er al diensten zijn 
geleverd tijdens de annuleringsperiode, kunnen Members een gedeeltelijke terugbetaling verstrekken. 
 
Deelnemers mogen de Challenge beëindigen en op elk moment (d.w.z. al dan niet binnen de eerste 14 dagen) 
om een volledige terugbetaling te vragen als ze zich niet lekker voelen of gezondheidsproblemen ervaren. 
  
Als een deelnemer om welke reden dan ook niet helemaal tevreden is met een Herbalife Nutrition-product dat 
in verband met een Challenge is gekocht, mag de deelnemer  het product binnen 30 dagen na ontvangst van 
het product retourneren voor een volledige terugbetaling of omruiling (zie regel 4.1.4 Restitutiebeleid voor 
klanten). 
 
 
9.2.4. Advertentiemateriaal 
Bij het maken van advertentiemateriaal moeten Members zich aan het volgende houden: 

• Members moeten alle van toepassing zijnde voorwaarden of informatie met betrekking tot meedoen 
en deelnemen in de Challenge (Algemene voorwaarden voor de Challenge). Alle belangrijke 
voorwaarden (d.w.z. waar het weglaten van dergelijke algemene voorwaarden de deelnemer 
waarschijnlijk zal misleiden) moeten worden vermeld in het eerste advertentiemateriaal; als de ruimte 
beperkt is, moeten de Members zoveel mogelijk informatie opnemen en potentiele deelnemers 
duidelijk naar een gemakkelijk toegankelijke alternatieve bron leiden (bijvoorbeeld via een link) waar 
alle toepasselijke voorwaarden prominent en duidelijk worden vermeld. 

 
• De Challenge mag niet worden gepromoot als een wedstrijd waarbij de deelnemers ernaar streven zo 

veel mogelijk gewicht te verliezen, aangezien dit kan worden geïnterpreteerd als een aanmoediging 
voor de deelnemers om meer gewicht te verliezen dan als gezond wordt beschouwd. 

 
• Members mogen geen ongezonde praktijken of buitensporige resultaten van  

lichaamstransformatie promoten of adverteren. 
 

• Enige inhoud op het materiaal van de Challenge of enige aanbeveling aan deelnemers tijdens de 
Challenge mag geen medisch advies zijn of mag niet worden gebruikt in plaats van medisch advies of 
behandeling. 

 
• Advertentiemateriaal mag niet misleidend zijn en moet altijd voldoen aan de gedragsregels en alle 

toepasselijke lokale wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot (zie secties): 
 

o 6.3 Reclame en promoties, 
o 6.1 Claims en verklaringen en 
o 7.5 Sociale media 

 

 
59 De prijswaarde is mogelijk onderworpen aan btw en inkomstenbelasting (indien van toepassing). Members dienen over deze kwesties 

contact op te nemen met hun persoonlijke juridische en belastingadviseurs voordat ze een Challenge organiseren. 
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• Members moeten ervoor zorgen dat ze toestemming hebben om contact op te nemen met mensen en 
alle verzoeken die ze ontvangen om het contact te beëindigen, honoreren. Ongevraagde commerciële 
communicatie is in het algemeen verboden. Dit is van toepassing op alle elektronische communicatie, 
inclusief maar niet beperkt tot sociale media, e-mails, oproepen, enz. (Zie secties): 

 
o 7.4 E-mails 
o 7.5.11 Geen ongepaste communicatiepraktijken 
o 7.6 Telemarketing 
o Hoofdstuk 12 Privacy en gegevensbescherming 

 
• Advertenties moeten aangeven dat de Challenge wordt aangeboden door het Member en niet door 

het bedrijf. (Zie Sectie 6.2 Gebruik van intellectuele eigendom van Herbalife Nutrition.) 
 
Members die een Challenge promoten, zijn verantwoordelijk voor alle aspecten en alle fasen van hun 
promoties en moeten van tevoren plannen om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn 
om de Challenge te beheren en uit te voeren zonder dat er problemen optreden 
 
 
9.2.5 Reclame voor prijzen 
Hoewel er geen limiet is aan het aantal prijzen dat kan worden toegekend, mogen advertenties die refereren 
naar een geldprijs, niet de totale waarde van alle prijzen promoten (Totale prijzenpot) als deze hoger is dan € 
5.000. Advertenties moeten ook een duidelijke en opvallende disclaimer bevatten waarin de waarde van de 
totale prijs die een persoon kan winnen, wordt vermeld. (Zie Regel 9.2.2 Prijslimiet.) 
 
 
9.2.6 Advertentie-Challenges gehost in een voedingsclub 
Bij het promoten van Challenges die bij een Nutrition Club worden gehost, mogen cluboperators alleen de 
volgende clubgegevens delen: 
 

• De naam van de club en clubbeheerder 
• Telefoonnummer 
• Het clubadres 
• Het e-mailadres van de Club-exploitant 
• De cluburen; en 
• Alle andere inhoud die is toegestaan volgens de Regels. 

 
 
9.2.7 Geen ongezonde praktijken (Members verantwoordelijkheden) 
Om een veilige en gezonde omgeving te creëren waarin wordt voorkomen dat deelnemers ongezond en 
onveilig afvallen, moeten Members die de Challenges uitvoeren: 
 

• Geen doelen hebben die deelnemers kunnen schaden (bijv. aanmoedigen om hoge doelen voor 
gewichtsverlies vast te stellen die binnen een kort tijdsbestek moeten worden bereikt of andere 
ongezonde transformaties) en Members zorgen ervoor dat deelnemers niet op onverantwoordelijke 
wijze deelnemen aan Challenges, met name op een manier die kan een bedreiging vormen voor de 
gezondheid van een klant. Het is belangrijk om evenwichtige diëten en gecontroleerd gewichtsverlies 
te bevorderen en om de deelnemers te vragen om advies van een arts en diëtist. 

 

• Neem regelmatig contact op met deelnemers om ondersteuning te bieden en te verlenen, om de 
voortgang te volgen en om de persoonlijke doelen van de deelnemer te begrijpen. 

 

• Diskwalificeer iedereen die betrokken is bij ongezonde praktijken of gedrag, dit omvat specifiek het 
ondergaan (of lijken te hebben ondergaan) van ongezond gewichtsverlies/ lichaamstransformatie, dit 
moet worden opgenomen in de Algemene voorwaarden voor de Challenge en in al het 
advertentiemateriaal. 

 
Voorlichting en advies geven: 
 

• Members mogen geen specifieke gezondheids-, welzijns- en voedingsinformatie verstrekken, 
tenzij ze professionele diëtisten of voedingsdeskundigen zijn.60 

 

• Members kunnen echter algemene gezondheids-, welzijns- en voedingsinformatie aanbieden in 
overeenstemming met product labels, Herbalife Nutrition Materialen en lokale wetgeving. Dit omvat 
richtlijnen over de producten, het gebruik en de belangrijkste voordelen. 

 

• Members mogen niet beweren of impliceren dat het gebruik van de producten een diagnose, 
behandeling, preventie of genezing van een ziekte of medische aandoening zal stellen, en alle 

 
60 Het verstrekken van specifiek gezondheids-, welzijns- en voedingsadvies vereist specifieke beroepskwalificaties en een vergunning. 

Het Member wordt sterk aangeraden om de vereisten te controleren bij de bevoegde lokale autoriteiten. 
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gegeven informatie dient in overeenstemming te zijn met de informatie die wordt verstrekt op de 
etiketten en materialen van Herbalife Nutrition producten. 

 
 
9.2.8 Aankoopvereisten 
Members mogen van deelnemers eisen dat ze producten kopen om aan een Challenge mee te doen, mits dit 
in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. 
 
Wanneer productaankoop vereist is: 
 

• Deelnemers moeten worden geïnformeerd voordat ze aan de Challenge meedoen (zie Regel 9.2.11 
Algemene voorwaarden van de Challenge). 

• Members moeten zich houden aan de regel voor teruggave van klanten (zie Regel 4.1.4 Beleid inzake 
teruggave van klanten) 

• Members mogen slechts een redelijke hoeveelheid producten aan deelnemers verkopen. 
• Het product moet toegankelijk worden gemaakt tegen dezelfde prijs die normaal beschikbaar is buiten 

de Challenge. 
• De productaankoop kan niet worden weergegeven als een vergoeding voor het worden van een 

Member. (Zie Regel 1.1.1 Beperkingen op aankoopvereisten.) 
 
 
9.2.9 Minimum leeftijd 
De minimumleeftijd voor deelname aan een Challenge is 18 jaar. 
 
 
9.2.10 Naleving van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften 
Zoals bij alle werkwijzen, moeten Members voldoen aan de gedragsregels van Herbalife Nutrition en aan alle 
wet- en regelgeving die van toepassing is op het organiseren en houden van een Challenge, inclusief maar 
niet beperkt tot zakelijke licenties, consumentenbescherming, privacy- en gegevensbeschermingswetgeving 
en belastingverplichtingen en Members moeten altijd hun eigen juridische, fiscale of zakelijke adviseur 
raadplegen bij het organiseren van Challenges. 
 
Members moeten ook voldoen aan alle vereisten die zijn opgesteld door platforms van derden. 
 
 
9.2.11 Algemene voorwaarden voor de Challenge 
Members moeten officiële voorwaarden voor de Challenge aan alle deelnemers verstrekken. Deze Algemene 
voorwaarden moeten duidelijk zijn en moet aan de deelnemer worden verstrekt voor of op het moment van 
deelname en moeten gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens de Challenge en moeten het volgende bevatten, 
maar niet beperkt zijn tot: 
 

• Volledige gegevens van de organisator (Members) (inclusief contactinformatie) 
• Toelatingseisen 
• Challenge details (bijv. Start- en einddatum, online of offline, etc.) 
• Instructies en vereisten voor deelname, inclusief eventuele kosten 
• Elke beperking of beperking (bijv. Leeftijd) 
• Prijsinformatie 
• Objectieve beoordelingscriteria (hoe de winnaar wordt bepaald) 
• Klachtenprocedure 
• Annulering en terugbetaling 
• Privacyverklaring 
• Alle andere vereiste informatie onder toepasselijk recht. 

 
9.2.12 Communicatie 
Een deelnemer moet vooraf schriftelijke toestemming geven voordat een Member zijn resultaten kan delen, 
inclusief foto’s. 
 
Bovendien moeten Members ervoor zorgen dat wanneer deelnemers resultaten delen die tijdens de Challenge 
zijn behaald, of Members die hun eigen resultaten delen, in overeenstemming zijn met Sectie 6.1 Claims en 
verklaringen, de lokale wetgeving en de juiste disclaimers moeten worden gebruikt. 
 
 
9.2.13 Gegevensprivacy en vertrouwelijkheid 
Ga naar Hoofdstuk 12 Privacy en gegevensbescherming voor details over het verzamelen en beveiligen van 
persoonlijke informatie.  
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Hoofdstuk 10 Handhavingsprocedures 
 

De Regels beschermen de Herbalife Nutrition zakelijke mogelijkheid en het merk. Overtredingen kunnen de 
meningen over Herbalife, haar producten en haar Members van regelgevende instanties, de media en het 
publiek negatief beïnvloeden. Hoewel veel overtredingen van de Regels worden opgelost door Members te 
onderwijzen over de Regels en zakelijke praktijken, zijn er gevallen waarin overtredingen van de Regels 
zwaardere straffen vragen. 

 
Het wordt Members ten stelligste aangeraden vermeende overtredingen van de Regels spoedig bij Herbalife 
Nutrition te melden om zo de goodwill en reputatie van Herbalife Nutrition en haar Members te beschermen. 
Herbalife Nutrition zal over het algemeen alleen optreden tegen klachten die binnen één jaar zijn ingediend 
vanaf het moment dat de Member wist of had moeten weten van de overtreding. Herbalife Nutrition behoudt 
zich echter het recht voor om op elk gewenst moment een onderzoek in te stellen.61 
 
10.1 KLACHTENPROCEDURE 
Members moeten vermoedelijke klachten rapporteren via een Officiële klachten formulier.62 Vereist zijn de 
aard van de klacht en de feitelijke details die de beschuldigingen ondersteunen.63 Het Officiële klachten- 
formulier moet ondertekend worden en het Herbalife Nutrition ID-nummer van de rapporterende Member moet 
vermeld worden. 
 
 
10.1.1 Onderzoek 
Indien Herbalife Nutrition naar eigen absolute discretie bepaalt dat er voldoende informatie is om de klacht te 
ondersteunen, dan zal een vertegenwoordiger van Herbalife Nutrition contact opnemen met de Member die 
het onderwerp is van de klacht om zo die Member in de gelegenheid te stellen een antwoord te geven. 
 
In bepaalde omstandigheden kan het noodzakelijk zijn beperkingen te plaatsen op een Membership in de 
periode dat een onderzoek gaande is. Deze beperkingen kunnen een verbod inhouden tot het bijwonen van 
Herbalife Nutrition evenementen en een opschorting of ontzegging van: 
 

• aankoopprivileges; 
• uitbetaling van Royalty Overrides;  
• uitbetaling van TAB Team productiebonus; 
• Awards of voordelen (zoals vakanties, pins, etc.); 
• spreken op door Herbalife Nutrition gesponsorde trainingsseminars of andere bijeenkomsten; 
• lopende kwalificaties; 
• het recht zichzelf te vertegenwoordigen als een Herbalife Nutrition Member. 

 
Herbalife Nutrition behoudt zich het recht voor de naam, overtreding en straf te publiceren van de in overtreding 
zijnde Member. 
 
 
10.1.2 Sancties 
Overtredingen van de Regels kunnen leiden tot juridische of regelgevende uitdagingen voor Herbalife Nutrition 
en kunnen de business voor alle Members in gevaar brengen. Daarom kunnen straffen aanzienlijk zijn. 
Herbalife Nutrition kan naar eigen absolute discretie een passende straf bepalen die gebaseerd is op de aard 
en consequenties of mogelijke consequenties van de overtreding, waaronder: 
 

• opschorten van alle rechten en privileges van de Member; 
• geldelijke sancties; 
• verplichting tot het terugbetalen van Herbalife Nutrition’s juridische kosten; 
• verbod om deel te nemen aan of te spreken op door Herbalife Nutrition gesponsorde evenementen; 
• diskwalificatie voor deelname aan de jaarlijkse Mark Hughes Bonus; 
• diskwalificatie voor deelname aan het Productie Bonus Programma; 
• permanent verlies van een lijn; 
• Volume- en winstaanpassingen;64 en/of 

 
61 Herbalife Nutrition’s handhaving van de Regels zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor het betalen van verlies aan winst, goodwill of 

enige hieruit voortgekomen schade. 
 

62  Het formulier kan verkregen worden via Member Services of het bezoeken van www.myherbalife.com/nl-NL. 
 

63 Feitelijke details zijn onder andere namen, adressen en telefoonnummers van personen die betrokken zijn, evenals data, plaatsen, 

etc. 
 

64 Volume- en verdien aanpassingen als gevolg van corrigerende maatregelen voor het oplossen van een dubbele Membership, zullen 

geen schendingen omvatten die plaats vonden meer dan twee jaar vóór de datum waarop de klacht werd ontvangen door Herbalife 
Nutrition. Volume- en verdien aanpassingen omvatten ook corrigerende maatregelen om Sales & Marketing Plan Manipulatie en 
verkoopverbod op veilingsites en schendingen van online marktplaatsen van derden op te lossen. 

http://www.myherbalife.com/nl-NL
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• beëindiging van Membership (zie “Beëindiging of verwijdering van een Membership” hieronder). 
 
Indien Herbalife Nutrition concludeert dat andere Members geholpen hebben, de overtredingen hebben 
aangemoedigd of deel ervan uitmaakten, dan kan Herbalife Nutrition die Members ook verantwoordelijk 
houden voor de overtredingen. 
 
Herbalife Nutrition behoudt zich het recht voor om de naam van de overtredende Member, de feiten en 
omstandigheden van de overtreding en de straf te publiceren. 
 
 
10.1.3 Verzoeken om heroverweging (niet gerelateerd aan beëindigingen) 
Members kunnen binnen 15 dagen na een beslissing een verzoek indienen bij Herbalife Nutrition om die 
beslissing te heroverwegen. Bij het indienen van een verzoek tot heroverweging kan de Member extra 
informatie insturen waarvan hij/zij van mening is dat die overwogen moet worden. De Member moet ook 
verklaren waarom deze informatie niet tijdens het verzoek is ingediend. Als het verzoek tot heroverweging niet 
binnen de periode van 15 dagen is ingediend, zal het verzoek worden geweigerd. Echter Herbalife Nutrition 
behoudt zich het recht voor om, ter eigen absolute discretie, bewijs in overweging te nemen dat na de 15 
daagse periode is ingediend.  
 
 
10.1.4 Beëindiging van een Membership 
Herbalife Nutrition kan een Membership, geheel naar eigen absolute discretie, beëindigen als een Member de 
Regels overtreedt.65 

 
De beëindiging wordt effectief vanaf de datum op Herbalife Nutrition’s de schriftelijke kennisgeving aan de 
Member. Na beëindiging zal een Member Herbalife Nutrition geen vorderingen op kunnen leggen als gevolg 
van de beëindiging.  
 
Een beëindigd Member66 mag niet langer:  
 

- de business uitoefenen als Herbalife Nutrition Member; 
- zichzelf voordoen als een Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member; 
- gebruik maken van Herbalife Nutrition’s handelsnaam, logo, handelsmerk en ander intellectueel 

eigendom; en 
- Herbalife Nutrition trainingen, meetings, sociale evenementen of promoties bijwonen, zelfs niet als 

echtgeno(o)t(e) of gast van een Member 
 
 
10.1.5 Bezwaar tegen een beëindiging 
Members kunnen binnen 15 dagen na een besluit tot beëindiging een verzoek indienen bij Herbalife Nutrition 
om dat besluit te heroverwegen. Bij het indienen van een verzoek tot heroverweging kan de Member extra 
informatie insturen waarvan hij/zij van mening is dat die overwogen moet worden. De Member moet ook 
verklaren waarom deze informatie niet tijdens het onderzoek is ingediend. Als het verzoek tot heroverweging 
niet binnen de periode van 15 dagen is ingediend, zal het verzoek worden geweigerd. Herbalife Nutrition 
behoudt zich echter het recht voor om bewijs, dat ingediend is na deze periode van 15 dagen, naar eigen 
absolute discretie te overwegen. 
 
Het beroep zal worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit een toegewezen vertegenwoordiger 
van de afdeling Sales, de afdeling Member Services en de afdeling Legal (de “Beoordelingscommissie”). Een 
meerderheid van de Beoordelingscommissie kan ertoe besluiten de beëindiging van het Membership te 
handhaven, het Membership te herstellen of een alternatieve straf aanbevelen voor de vermeende 
overtredingen. Bij het beoordelen van een besluit tot beëindiging zal de Beoordelingscommissie bepalen of de 
vermeende overtreding relevant was. 
 
Dit besluit leidt niet tot aansprakelijkheid voor het betalen van compensatie voor verlies aan winst of goodwill. 
 
  

 
 
65 Beëindiging betekent een volledige annulering van het Membership en het herroepen van het recht van de Member om de Herbalife 

Nutrition business uit te oefenen. Dit omhelst ook een annulering van zijn/haar recht om verdere inkomsten uit het Membership te 
ontvangen, onafhankelijk of deze opgebouwd zijn voor of na de datum van beëindiging. 
 

66 Deze verboden zijn ook van toepassing op Members die opzeggen of op een andere wijze de business verlaten terwijl er een onderzoek 

loopt naar mogelijke Regel overtredingen.  
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Hoofdstuk 11 Aanvullende wettelijke bepalingen 
 

Met de verwijzingen hieronder naar de “Overeenkomst” wordt bedoeld de inschrijving en de 
volledige contractuele relatie tussen een Member en Herbalife Nutrition. 

 
11.1 SCHADEVERGOEDINGEN 
Voor zover als toegestaan door de toepasbare wetgeving, zijn noch Herbalife Nutrition noch de Member 
aansprakelijk naar de ander toe voor enige indirecte incidentele, voortvloeiende, speciale, voorbeeld stellende 
of bestraffende schadevergoedingen van welk soort dan ook, inclusief zonder beperking, het verlies van 
goodwill, zakelijke mogelijkheden, overeenkomsten, winst of omzet, onder iedere wettelijke of billijke theorie 
en ongeacht de mogelijkheid dat dergelijke schadevergoedingen bekend zijn bij beide partijen.  
 
 
11.1.1 Ontheffing en vertraging 
Herbalife Nutrition kan overtredingen van de Regels of andere schendingen van de Overeenkomst met een 
Member naar eigen absolute discretie adresseren. Als Herbalife Nutrition er niet in slaagt, weigert of nalaat 
rechten, macht of mogelijkheden uit te oefenen die het onder de Overeenkomst zou kunnen uitoefenen, dan 
zal dat niet betekenen dat Herbalife Nutrition afziet van enige bepalingen of dat Herbalife Nutrition afziet, op 
welk moment dan ook, van de rechten die het heeft krachtens de Overeenkomst.  
 
 
11.1.2 Deelbaarheid 
Indien bepalingen in de Overeenkomsten in enig opzicht ongeldig, onwettelijk of niet afdwingbaar blijken te 
zijn, dan worden deze gescheiden van de Overeenkomst en heeft het geen effect op de rest van de 
Overeenkomst, welke volledig van kracht zal blijven. Daarnaast zal er automatisch een nieuwe bepaling, die 
wel wettelijk, geldig en afdwingbaar is en die zo dicht mogelijk ligt bij de oorspronkelijke bepaling, worden 
toegevoegd aan de Overeenkomst.  
 
 
11.1.3 Keuze van wetgeving en forum 
Alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Herbalife Nutrition en Members zijn onderhevig aan de 
wetten in Nederland, zonder toepassing van de beginselen van conflicterend recht. 
 
Dergelijke geschillen zullen uitsluitend worden beslecht in een gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechter 
in Nederland. 
 
 
11.1.4 Vrijwaring 
Members zullen Herbalife Nutrition schadeloos houden, vrijwaren van en verdedigen tegen aanklachten, 
acties, eisen, vervolging of claims inclusief alle kosten of aansprakelijkheden die betrekking hebben op, of het 
gevolg zijn van een schending door de Member van de Overeenkomst met Herbalife Nutrition of het uitvoeren 
van de Herbalife Nutrition business van de Member. Herbalife Nutrition kan onder ander bedragen die 
verschuldigd zijn aan de Member gebruiken om enige verplichting die voortkomt uit deze vrijwaring te dekken. 
 
 
11.1.5 Claims tussen Members 
Herbalife Nutrition aanvaardt geen aansprakelijkheid naar Members toe voor de kosten, verlies, schade of 
uitgaven, direct of indirect, geleden door een Member als gevolg van enige handeling, nalatigheid, 
representatie of verklaring van een andere Member. 
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Hoofdstuk 12 Privacy- en gegevensbescherming 
 
Tenzij anders aangegeven, verzamelt, gebruikt en deelt Herbalife Nutrition "Persoonlijke informatie" (bijv. Uw 
voor- en achternaam, postadres, stad, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, creditcard- en 
bankgegevens) in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op https://www.herbalife.nl/footer-
pages/privacybeleid/. 
 
Vanwege de unieke aard van multi-level marketing, kunnen Members persoonlijke informatie over anderen 
rechtstreeks van Herbalife Nutrition ontvangen, zoals informatie over andere Members en voorkeursklanten in 
de downline van een Member, of klanten of verwijzingen die interesse tonen in producten of diensten van 
Herbalife Nutrition, of individuen die onze online eigendommen en mobiele applicaties ("Sites") gebruiken. (De 
downline-organisatie bestaat uit alle Members en Voorkeursklanten die persoonlijk werden gesponsord door 
een bepaalde Member, en op hun beurt alle andere personen die door de daaropvolgende Members worden 
gesponsord.) Zodra Herbalife Nutrition persoonlijke informatie aan een Member verstrekt, is hij of zij 
verantwoordelijk voor het en moet het strikt vertrouwelijk houden. 
 
Members mogen deze persoonlijke informatie alleen gebruiken als gegevensbeheerder om hun zakelijke 
relatie met Herbalife Nutrition met hun downline, klanten of verwijzingen te ontwikkelen. 
 
Members mogen deze persoonlijke informatie alleen voor andere doeleinden gebruiken als ze de persoon 
hebben geïnformeerd en een goede wettelijke basis hebben voor dit aanvullende gebruik. Voorbeelden van 
een juiste juridische basis voor gebruik zijn: 
 

- toestemming van de persoon, 
- uw naleving van een wettelijke verplichting, 
- uw uitvoering van een contract met de persoon (zoals een overeenkomst om hen producten te     
- verkopen), of 
- uw gerechtvaardigd zakelijk belang, mits dit belang niet opweegt tegen het privacybelang van de  
- persoon. 

 
Het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden vereist de uitdrukkelijke toestemming van het individu. 
 
Een manier waarop Herbalife Nutrition informatie met Members deelt, is via Lineage Reports. Deze rapporten 
bevatten informatie over andere Members binnen de downline van een Member, zoals hun naam en 
contactgegevens, hun Herbalife Nutrition Identificatie Nummer, en zakelijke statistieken zoals hun niveau of 
rang, volume en verkoopstatistieken. Lineage Reports worden in strikte vertrouwelijkheid aan de Members 
verstrekt, met als enig doel de Members te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun Herbalife 
Nutrition-activiteiten. Lineage Reports, inclusief alle persoonlijke informatie en andere gegevens die erin staan, 
vormen vertrouwelijke handelsgeheimen van Herbalife Nutrition. 
 
Members mogen geen vertrouwelijke informatie of persoonlijke of geaggregeerde informatie over andere 
Herbalife Nutrition-Members, of hun klanten verzamelen, verspreiden of verzamelen, behalve in verband met 
hun downlines en uitsluitend met het doel hun Herbalife Nutrition-activiteiten te promoten en om, motiveren en 
trainen hun downlines. 
 
Members kunnen ook persoonlijke informatie van individuen rechtstreeks of op andere manieren verzamelen, 
zoals wanneer ze contact- en betalingsinformatie van klanten verzamelen om productbestellingen te 
verwerken. 
 
Members moeten zich houden aan de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten, inclusief 
internationale gegevensoverdracht beperkingen, met betrekking tot alle persoonlijke informatie die door 
Member wordt verkregen (van Herbalife Nutrition of anderszins) in verband met de Herbalife Nutrition-
activiteiten van de Member. In het geval dat een Member Persoonlijke Informatie verzamelt en/ of Persoonlijke 
Informatie deelt die het verzamelt met Herbalife Nutrition, gaat de Member ermee akkoord om alle 
noodzakelijke kennisgevingen te verstrekken en alle benodigde toestemmingen te verkrijgen onder de 
toepasselijke wetgeving. Members mogen persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan 
het specifieke doel waarvoor deze is verzameld, tenzij de persoon hen expliciet toestemming heeft gegeven 
om dit te doen of tenzij ze een andere juiste wettelijke basis hebben voor dit aanvullende gebruik, zoals 
hierboven vermeld. 
 
Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de Member om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die 
hij of zij ontvangt te handhaven en om dergelijke informatie slechts zo lang te bewaren als nodig is voor de 
doeleinden waarvoor ze is verzameld of zoals vereist door de wet, afhankelijk van welke periode langer is. 
Daarnaast kunnen personen, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, verschillende rechten hebben met 
betrekking tot hun persoonlijke informatie, zoals een recht op toegang, rectificatie, beperking van of bezwaar 
tegen verwerking, overdraagbaarheid naar een andere controller en verwijdering. Deze rechten zijn 
onderhevig aan beperkingen die in de wet zijn vastgelegd. 

https://www.herbalife.nl/footer-pages/privacybeleid/
https://www.herbalife.nl/footer-pages/privacybeleid/


Page 62 of 78  Terug naar het begin  Dutch # 603469-NL-00P (Corp. Version 34P) Rev.29-Apr-2021 

  
Houd er rekening mee dat privacy- en gegevensbeschermingswetten vaak strengere toestemmings-, 
beveiligings- en bewaarvereisten hebben voor speciale categorieën persoonlijke informatie, zoals 
gezondheids- en welzijnsgegevens, biometrische gegevens en gegevens met betrekking tot kinderen / 
minderjarigen. Members kunnen bijvoorbeeld alleen informatie verzamelen met betrekking tot gezondheid en 
welzijn, zoals lichaamsgewicht en metingen en levensstijl (bijv. In verband met welzijnsevaluaties of 
wedstrijden, zoals sweepstakes, Weight-loss challenges en lichaamstransformatie-challenges), toestemming 
om dit te doen, en deze toestemming kan op elk moment door de persoon worden ingetrokken. 
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Hoofdstuk 13 Definities 
 
Aanmelding: Herbalife Nutrition Membership Aanvraag en Overeenkomst. 
 
Aanvrager: Een individu dat zich aanmeldt om Herbalife Nutrition Member te worden. 
 
Association: De combinatie van volume (bij een scheiding of ontbinding van een levenspartnerrelatie) van 
het originele Membership en het afzonderlijke Membership van het gescheiden koppel of de voormalige 
levenspartners, met als doel het bepalen van het verdienstenpercentage. 
 
Autodialer: Apparatuur die telefoonnummers automatisch belt, inclusief geautomatiseerde apparatuur die de 
belfunctie automatisch uitvoert, onafhankelijk van of het apparaat is voorgeprogrammeerd met een lijst van 
nummers of de nummers willekeurig belt. 
 
Beoordelingscommissie: De commissie die een beroep of besluit tot beëindiging beoordeelt. Bestaat uit een 
vertegenwoordiger van de afdeling Sales, de afdeling Member Services en de afdeling Legal. 
 
Broadcast Fax of Blast Fax: Het versturen van een fax naar ontvangers die niet om de fax hebben gevraagd. 
Dit omvat ook apparatuur die meerdere faxen naar meerdere ontvangers kan versturen. 
 
Business tool: Een verkoophulpmiddel dat niet door Herbalife Nutrition zelf wordt geleverd. 
 
Challenges: Weight-Loss Challenge, Challenges voor lichaamstransformatie, Marathons en  
dergelijke. 
 
Club: Nutrition Club.  
 
Competitieve Challenges: dienen als een optionele bedieningsmethode die beschikbaar is voor alle 
Members. Competitieve Challenges kunnen op vaardigheden gebaseerde wedstrijden omvatten (bijv. Weight-
Loss Challenges, Challenges voor lichaamstransformatie, Marathons en vergelijkbare Challenges) waarbij het 
bepalen van een prijswinnaar wordt bepaald aan de hand van beoordelingscriteria. 
 
Deelnemer: Een persoon die deelneemt aan een uitdaging. 
 
Gevestigde zakelijke relatie: Een eerdere relatie tussen een Member en een telefonische abonnee 
gebaseerd op: 

• (1) een aankoop of transactie binnen 18 maanden voorafgaand aan de datum van het telefoontje en 
indien de relatie niet al eerder is beëindigd of op  

• (2) een vraag naar producten of diensten binnen drie maanden voorafgaand aan de datum van het 
telefoontje en indien de relatie niet al eerder is beëindigd. Als de aanmelder een “bel-me-niet”-verzoek 
doet aan de Member, dan beëindigt dat verzoek de gevestigde zakelijke relatie, zelfs als de aanmelder 
zaken blijft doen met de Member. 

 
Inkomensclaims: Verklaringen over de daadwerkelijke of potentiële inkomsten van een Member. 
 
Herbalife Nutrition intellectueel eigendom: Omvat alle auteursrechtelijke materialen van Herbalife Nutrition, 
handelsmerken, handelsnamen, branding en handelsgeheimen. 
 
HMP: Herbalife Nutrition Member Pack. 
 
Leads: Potentiële klanten voor Herbalife Nutrition producten of de Herbalife Nutrition zakelijke mogelijkheid, 
evenals leads-gerelateerde reclame, reclamespots of decision packs. 
 
Levenspartner: Een persoon door een Herbalife Nutrition Member aangeduid als levenspartner op het “Add 
Life Partner Request” Formulier. 
 
Levensstijlclaims: Een vorm van inkomensclaims.  
 
Lineage-rapporten: deze rapporten bevatten informatie over andere Members binnen de downline van een 
Member, zoals hun naam en contactgegevens, hun Herbalife Nutrition identificatienummer en 
bedrijfsstatistieken zoals hun niveau-, rang-, volume- en verkoopstatistieken. 
 
Loterij: Loterijen zijn ten strengste verboden. Een loterij is een promotie waarbij een prijs wordt aangeboden 
en uitgereikt, een winnaar wordt uitsluitend door toeval of overwegend bepaald en geld of informatie is vereist 
om mee te doen. Loterijen zijn daarom verboden. 
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Mail-me-niet-lijst: Een lijst gemaakt en bijgehouden door een Member om zo afmeldverzoeken bij te 
houden en te honoreren. 
 
Marathons: Marathons zijn een geweldige manier om kleine maar consistente en constante veranderingen in 
gezonde levensstijl aan te brengen. Een marathonteam zal met andere teams strijden om te zien wie de beste 
resultaten behaalt. Een Marathon bestaat uit 9 personen inclusief één kapitein en heeft een gemiddelde duur 
van 10 dagen. Deelnemers kunnen dan weer meedoen aan de Marathon totdat ze het gewenste 
voedingsresultaat bereiken of behouden. Over het algemeen zijn de prijzen, aangezien Marathons van korte 
duur zijn, normaal gesproken erkenning en geen geldprijzen. 
 
Materialen: Door Herbalife Nutrition geproduceerde literatuur en verkoophulpmiddelen.  
 
Member Services: Herbalife Nutrition afdeling Member Services die bereikt kan worden op 030-2480199. 
 
MLM: Multi-level Marketing. 
 
Nutrition Club-Operator: ook bekend als “Operator” is een Onafhankelijk Member van Herbalife Nutrition die 
een Nutrition Club leidt.  
 
Periode van inactiviteit: Een wachtperiode voorafgaand aan het inschrijven onder een nieuwe sponsor 
waarin een voormalig deelnemer op geen enkel manier in geen enkele Herbalife Nutrition business mag 
deelnemen. 
 
Wachtperiode: 
• Supervisors en lager – 1 jaar 
• World Team en hoger – 2 jaar (vanaf het moment van beëindiging- door opzegging of door het verlopen 

van de jaarlijkse Membership bijdrage) 
 

Zie Regel 2.1.9 Periode van Inactiviteit voor meer informatie. 
 
Persoonlijke informatie: informatie over een persoon zoals voor- en achternaam, postadres, land, stad, 
postcode, telefoonnummer, e-mailadres, creditcard en bankgegevens. 
 
Prijs (Competitieve Challenges): Er wordt iets van waarde aangeboden aan alle deelnemers en toegekend 
aan de winnaar (s) van de Challenge. 
 
Regels: De Herbalife Nutrition Gedragsregels en alle andere regels, beleidslijnen en advisories die Herbalife 
Nutrition uitgeeft of, in de toekomst, van tijd tot tijd kan uitgeven. 
 
Sales- & Marketingplan: Het Herbalife Nutrition Sales- & Marketingplan.  
 
Sponsor: De Member die een ander individu als Member aanbrengt bij Herbalife Nutrition. 
 
Telemarketing: De handeling van het verkopen, promoten, aanbieden of vragen om informatie over een 
product of dienst gebruikmakend van een telefoon, mobiele telefoon, tekstbericht, faxapparaat, autodialer, 
vooraf opgenomen of kunstmatig spraakbericht of een soortgelijk apparaat. 
 
Verkrijger: De Member aan wie een Membership wordt overgedragen. 
 
Overdrager: De voormalig Member die zijn of haar Membership overdraagt aan een ander. 
 
Vergoeding: Jaarlijks lidmaatschapsgeld. 
 
Voorafgaande uitdrukkelijke toestemming: Een schriftelijke overeenkomst tussen een Member en klant die 
duidelijk aangeeft dat de klant ermee akkoord gaat dat de Member contact met hem/haar opneemt met 
betrekking tot de Herbalife Nutrition producten of de zakelijke mogelijkheid, inclusief het telefoon- of 
faxnummer waarop een dergelijk contact gemaakt kan worden. 
 
Voormalig deelnemer: Een voormalig Member, echtgeno(o)t(e), levenspartner of iemand anders die heeft 
deelgenomen aan een Membership. 
 
Websites van derden: Veilingsites en online marktplaatsen van derden. 
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Algemene Voorwaarden van de Vereniging Directe Verkoop. Aangepast 
op 1 oktober 2015.  
 
 
Op verzoek, kan de VDV u kosteloos deze Algemene Voorwaarden per post sturen. 
 
 
 

  
 
 
 

ARTIKEL 1 – Definities 
 

Algemene Voorwaarden  
of Voorwaarden: 

de Algemene Voorwaarden van de VDV, die worden gebruikt door alle directe 
verkoopondernemingen die bij de VDV zijn aangesloten;  
 

Directe Verkoop: elke verkoopmethode gebaseerd op de verkoop van consumptiegoederen en diensten 
rechtstreeks aan u door een Directe Verkoper, door middel van een voorstelling of een 
demonstratie van de goederen of diensten ofwel bij de Consument thuis of in de woning 
van een andere Consument, of in de werkomgeving van de Consument, ofwel op andere 
plaatsen buiten winkels, behalve verkoop die op straat plaats vindt;  
 

Consument / u: de contractant, zijnde een natuurlijke persoon die een product koopt en die niet handelt 
voor een beroep of bedrijf;  
 

VDV: de Vereniging Directe Verkoop, zijnde de nationale vereniging van directe 
verkoopondernemingen in Nederland, die de belangen van de Directe Verkoop sector in 
Nederland vertegenwoordigt en lid is van SELDIA (The European Direct Selling 
Association) en wfDSA (world federation of Direct Selling Associations);  
 

Onderneming: de directe verkooponderneming, zijnde de zakelijke entiteit die Producten onder haar 
handelsmerk of dienstmerk of ander identificerend symbool op de markt brengt, via een 
distributiesysteem gebaseerd op directe verkoop en die (aspirant)- lid is van de VDV;  
 

Verkoper/ Handelaar: de Directe Verkoper, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten 
aankoopt van een Directe Verkooponderneming en daarna verkoopt als zelfstandig 
ondernemer;  
 

Product: het begrip Product omvat goederen en/of diensten;  
 

Prijs: de prijs van het aangeboden Product, zonder eventuele verzendkosten;  
 

Bestelbon: ieder met de hand geschreven of gedrukt document dat dient ter bevestiging van een 

overeenkomst in Directe Verkoop;  

 

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn recht de overeenkomst 
te ontbinden;  
Verkoopdemonstratie: de demonstratie van Producten aan consumenten, door een 
Verkoper, in de woning van een gastheer of gastvrouw die andere personen uitnodigt voor 
deze demonstratie;  
 

Gedragscode: een zelfregulerende code die nageleefd dient te worden door alle Ondernemingen, 

aangesloten bij de VDV, en hun Verkopers in de relatie naar de Consument en naar elkaar.  

 

Bemiddelaar: de Gedragscodebeheerder, aangewezen door de VDV om de naleving van de 

Gedragscode door de leden-ondernemingen te bewaken en de klachten van 

Consumenten, Verkopers en directe verkoopondernemingen te behandelen;  
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Geschillencommissie: de Geschillencommissie Directe Verkoop, aangesloten bij De Geschillencommissie;  
 

Schriftelijk: op schrift gesteld, waaronder per brief, fax of elektronisch (waaronder e-mail).  
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ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid  
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (koop)overeenkomsten uit Directe Verkoop die u sluit met een 
Verkoper.  
 
 

ARTIKEL 3 - Aanbod  
 
Algemene Voorwaarden van de Vereniging Directe Verkoop. Aangepast op 1 oktober 2015.  
 
1. De Verkoper geeft een eerlijke en duidelijke presentatie van de Producten, zodanig dat het commerciële oogmerk 
duidelijk naar voren komt. Vóór het afsluiten van de overeenkomst geeft de Verkoper de wettelijk voorgeschreven 
informatie.  
 
2. Tijdens een verkoopdemonstratie maakt de Verkoper het doel van de bijeenkomst bekend aan de gastvrouw/-heer en 
aan de gasten.  
 
3. Als de Verkoper u de mogelijkheid biedt om uitgesteld of in termijnen te betalen, worden de voorwaarden waaronder 
dit kan in het aanbod opgenomen.  
 
4. Elk aanbod moet zodanige informatie bevatten, dat voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn, die aan de 
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Als sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod wordt dit 
duidelijk vermeld.  
 

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst  
 
De overeenkomst komt tot stand als u het aanbod aanvaardt. Elke overeenkomst met een financieel belang van in totaal 
meer dan €50 wordt schriftelijk bevestigd met een Bestelbon, of als u dit wenst op een duurzame gegevensdrager, en 
moet een voorbeeld bevatten van een brief waarmee u de overeenkomst ongedaan kan maken (zie bijlage 1). Indien van 
toepassing moet de overeenkomst datgene dat in het aanbod is vermeld (zie artikel 3.1 en 3.3) bevatten.  
 

ARTIKEL 5 - Herroepingstermijn  
 
U heeft een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van het Product. Als u een dienst 
afneemt gaat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Bij een 
overeenkomst met een financieel belang van €50 of meer, kan het herroepingsrecht worden verlengd tot maximaal 12 
maanden, als de Onderneming niet voldoet aan de informatieplicht. De oorspronkelijke herroepingstermijn herleeft, nadat 
de verkoper heeft voldaan aan de informatieplicht.  
 

ARTIKEL 6 - Prijs  
 
1. De Prijs en de eventuele verzendkosten die u moet betalen, worden vooraf overeengekomen, evenals de eventuele 
bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. Prijswijzigingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn 
niet toegestaan.  
 
2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als de Prijs meer dan drie maanden na het sluiten van de 
overeenkomst wordt verhoogd, tenzij in de overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de 
koop plaatsvindt.  
 
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet volgen, zoals die ter zake van BTW.  
 

ARTIKEL 7 - Conformiteit  
De Verkoper staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De Verkoper 
staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, 
voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.  
 

ARTIKEL 8 - Garantie  
 
Een eventueel door de Verkoper aangeboden garantieregeling doet niets af aan de rechten die u jegens de Verkoper 
kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst.  
 

ARTIKEL 9 - Uitvoering van de bestelling  
 

A. Algemeen  
 
1. De Verkoper neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en ten uitvoer brengen van 
bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.  
 
2. Als plaats van aflevering geldt het woonadres dat u het laatst aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt, tenzij u een 
ander afleveradres heeft opgegeven.  
 
3. De Verkoper voert in ontvangst genomen bestellingen zo spoedig mogelijk uit, uiterlijk dertig dagen vanaf de dag 
nadat u de bestelling heeft ondertekend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.   
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B. Niet, niet tijdig of niet volledig kunnen uitvoeren van de bestelling  
 
4. Als partijen een (uiterlijke) leverdatum zijn overeengekomen, is lid 5 t/m 7 van toepassing.  
 
5. Als de bestelling niet, niet tijdig of niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht binnen acht dagen 
nadat u de bestelling hebt geplaatst, maar in elk geval vóór de overeengekomen leverdatum.  
 
6. De Verkoper verricht in redelijkheid alle inspanningen die nodig zijn om een vervangend Product te leveren. Bij het in 
lid 5 bedoelde bericht moet de Verkoper ook aangeven of en zo ja, op welke termijn hij een vervangend Product kan 
leveren.  
 
7. De Consument heeft het recht om:  
− het eventuele aanbod van de Verkoper betreffende het vervangende Product te aanvaarden, of;  
− alsnog levering van het oorspronkelijk overeengekomen Product te eisen binnen een redelijke termijn, of;  
− de oorspronkelijke bestelling kosteloos te annuleren, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding.  
 
8. Als partijen geen (uiterlijke) leverdatum zijn overeengekomen, komen de hierboven genoemde rechten u slechts toe 
als u de Verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de Verkoper 
alsnog moet leveren, en de Verkoper niet alsnog binnen die termijn naar behoren heeft geleverd.  
 

ARTIKEL 10 - Betaling  
 
1. U moet de verschuldigde bedragen voldoen zoals u met de Verkoper bent overeengekomen.  
 
2. U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betaaltermijn. De Verkoper stuurt na het verstrijken van die datum een 
kosteloze betalingsherinnering. U moet dan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de herinnering alsnog betalen.  
 
3. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag de Verkoper rente in rekening 
brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.  
 

ARTIKEL 11 - Klachten(procedures)  
 
1. Als u een probleem of vraag heeft met/over een Product dat u heeft aangeschaft, moet u de Verkoper aanspreken.  
 
2. Als contact met de Verkoper voor u niet leidt tot een bevredigend resultaat, kunt u zich wenden tot de Onderneming of 
de VDV. Als u zich wendt tot de VDV, geleidt de VDV de klacht, die dan is ontstaan, in eerste instantie door naar de 
Onderneming.  
 
3. Als de klachtafhandeling door de Onderneming niet heeft geleid tot een voor u bevredigend resultaat, kunt u naar 
keuze uw klacht voorleggen aan de VDV voor een bemiddelingspoging, of het geschil voorleggen aan de 
Geschillencommissie. Als de klacht is voorgelegd aan de VDV en ook de bemiddelingspoging niet leidt tot een voor de 
Consument bevredigend resultaat, kunt u het geschil alsnog voorleggen aan de Geschillencommissie (zie artikel 13).  
 

ARTIKEL 12 - Klachtenafhandeling Onderneming en Bemiddelingspoging VDV  
 
1. Een klacht ontstaat als de Verkoper het probleem of de opmerking die u heeft over een Product dat u heeft 
aangeschaft, niet naar tevredenheid oplost.  
 
2. U moet klachten over de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven indienen bij, of de 
Onderneming op wiens Product de klacht betrekking heeft, of bij de VDV, tijdig nadat u het gebrek heeft ontdekt. Niet 
tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat u uw rechten ter zake verliest.  
 
3. De Onderneming moet uw klacht in behandeling nemen. Binnen 8 werkdagen moet u een bericht van ontvangst van 
de klacht ontvangen en binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie.  
 
4. Indien de Onderneming uw klacht niet naar wens afhandelt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de VDV per brief 
(VDV, Postbus 2450, 5202 CL Den Bosch), via email (vdv@directeverkoop.nl) of online via de website 
(www.directeverkoop.nl).  
 
5. De VDV heeft voor de afhandeling van de klacht een onafhankelijke Bemiddelaar aangesteld. Deze neemt de klacht in 
behandeling en probeert de klacht op een voor beide partijen bevredigende manier af te handelen.  
 
6. De VDV moet u binnen 8 werkdagen een bericht van ontvangst van het indienen van de klacht sturen. Binnen 14 
werkdagen moet u van de Bemiddelaar een inhoudelijke reactie krijgen.  
 
7. Als uw klacht gaat over een Product van een Onderneming die niet is aangesloten bij de VDV, stelt de VDV deze 
Onderneming op de hoogte van uw klacht. U kunt de VDV niet aansprakelijk stellen voor het wel of niet in behandeling 
nemen van de klacht door een Onderneming die niet is aangesloten bij de VDV.  
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ARTIKEL 13 - Geschillencommissie Directe Verkoop  
 
1. Een geschil ontstaat als uw klacht over een Product dat u heeft aangeschaft niet naar tevredenheid door de 
Onderneming en/of via de bemiddelingspoging van de VDV is opgelost.  
 
2. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling als u uw klacht, al dan niet via de VDV, eerst bij de 
Onderneming heeft ingediend.  
 
3. Leidt het indienen van de klacht niet tot een oplossing, dan moet u het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum 
waarop u uw klacht bij de Onderneming indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de 
Geschillencommissie aanhangig maken.  
 
4. Als u een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Onderneming aan deze keuze gebonden. Als de 
Onderneming een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij u schriftelijk vragen u binnen 5 
weken schriftelijk uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De Onderneming moet daarbij aankondigen dat hij zich na 
het verstrijken van de voornoemde termijn vrij acht het geschil aan de rechter voor te leggen.  
 
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement in 
de vorm van een bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil 
is een vergoeding verschuldigd door diegene die het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie.  
 
6. Uitsluitend de rechter dan wel de Geschillencommissie Directe Verkoop is bevoegd om van geschillen kennis te 
nemen.  
 
7. De contactgegevens van de Geschillencommissie Directe Verkoop: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag 
(www.degeschillencommissie.nl), Tel: 070-3105310, Fax: 070-3658814.  
 

ARTIKEL 14 - Nakomingsgarantie  
 
De VDV staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie door haar leden, tenzij 
het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Zie 
voor de voorwaarden waaronder deze garantie geldt en de te volgen procedure: www.directeverkoop.nl en www.ser.nl  :  
 

Nakomingsgarantieregeling Vereniging Directe Verkoop  
 
1. De Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindend adviezen van de Geschillencommissie door haar leden, 
wanneer een lid de verplichting, opgelegd door de Geschillencommissie, niet nakomt binnen de daarvoor in het bindende 
advies gestelde termijn, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging 
aan de rechter voorlegt.  
 
2. De Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het 
geschil door de consument is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en 
ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:  
- aan het lid is surseance van betaling verleend of  
- het lid is failliet verklaard of  
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.  
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of 
een eerdere datum, waarvan de Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.  
 
3. De garantstelling door de Vereniging is beperkt tot € 10.000,- per bindend advies. De Vereniging verstrekt deze 
garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op deze garantie een beroep doet, zijn vordering op grond van 
het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de Vereniging overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de 
honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.  
 
Voor het meerdere heeft de Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies 
nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere 
eveneens aan de Vereniging over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van de Vereniging de 
betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat de 
Vereniging op naam van de consument en op kosten van de Vereniging de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal 
voeren, een en ander ter keuze van de Vereniging.  
4. Voor toepassing van deze garantie vereist de Vereniging Directe Verkoop dat de consument een schriftelijk beroep 
hierop doet bij de Vereniging Directe Verkoop, Postbus 2450, 5202 CL Den Bosch of per e-mail vdv@directeverkoop.nl.  
 

  

http://www.ser.nl/
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ARTIKEL 15 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden  
 
De VDV zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.  
 

 
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping (opzeggingsbrief / herroepingsrecht)  
 
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Indien gewenst, is meer 
specifieke informatie over herroepingsrecht terug te vinden op de website van de Onderneming: 
www.…..................................)  
 
 
 

— Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:  

 

 

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende  
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)  
 
 
 
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)  
 
— Naam/Namen consument(en)  
 
— Adres consument(en)  
 
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  
 
— Datum(*)  
 
 
(*)Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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EUROPESE GEDRAGSCODE VOOR DIRECTE VERKOOP  
Aangenomen in 1995  
Herzien in 1999, 2000, 2004, 2011 en 2015  
 

1. EUROPESE GEDRAGSCODE VOOR DIRECTE VERKOOP TEN AANZIEN VAN 
CONSUMENTEN  
 
1. Algemeen  
 
1.1 Doel  
De Europese Gedragscode voor Directe verkoop t.a.v. Consumenten (hierna te noemen, de ‘Code’) wordt gepubliceerd 
door Seldia voor haar leden (nationale verenigingen voor directe verkoop, in dit document afgekort als DSA’s(direct 
Selling Associations)). De Code omvat de relatie tussen bedrijven actief in directe verkoop en de met hen 
samenwerkende business partners (verkopers) aan de ene kant en consumenten aan de andere kant. De Code is 
gericht op het tot stand brengen van klanttevredenheid en –bescherming, op het bevorderen van eerlijke concurrentie 
binnen het kader van vrij ondernemerschap en op het verbeteren van het imago van Directe verkoop bij het publiek, door 
de verkoop van kwaliteitsproducten onder eerlijke voorwaarden aan de consument.  
 
1.2. Verklaring van gebruikte terminologie  
Binnen het kader van deze Code:  

(1) ‘directe verkoop’ betekent elke verkoopmethode die is gebaseerd op het uitleggen of demonstreren van producten 
aan een consument door een verkoper, hierna te noemen ‘business partner’, buiten het bedrijfsterrein van de 
onderneming, gewoonlijk bij de consument thuis, bij iemand anders thuis of op een andere locatie (niet zijnde een winkel 
of op straat).  

(2) ‘Consument’ betekent elke natuurlijke persoon die producten koopt voor andere doeleinden dan ten behoeve van 
wederverkoop, de eigen onderneming of beroepsmatig.  

(3) ‘Direct Selling Association (DSA)’houdt in elke nationale branchevereniging voor directe verkoop bedrijven die de 
directe verkoop bedrijfstak vertegenwoordigt in een Europees land en dat lid is van Seldia.  

(4) ‘bedrijf actief in directe verkoop’ of ‘bedrijf’ betekent elke bedrijfseenheid die producten in de markt zet onder het 
eigen handelsmerk (logo) door middel van een distributiesysteem dat gebaseerd is op directe verkoop en dat lid is van 
een DSA.  

(5) ‘Distributiesysteem’ betekent elke organisatie en methode die bedoeld is voor het in de markt zetten van producten.  

(6) ‘business partner betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan het distributiesysteem van 
een directe verkoop-bedrijf en die producten van dat bedrijf verkoopt, de verkoop bevordert of hieraan meewerkt, buiten 
het bedrijfsterrein van de onderneming, gewoonlijk bij de consument thuis, bij iemand anders thuis of op een andere 
locatie (niet zijnde een winkel of op straat).  

(7) ‘Product’ betekent alle goederen, tastbaar of niet-tastbaar, of dienstverlening.  

(8) ‘verkoop via een Party’ betekent directe verkoop aan een groep consumenten die voor dit doel bij de gastheer of-
vrouw is uitgenodigd.  

(9)’Bestelformulier’ is ieder document dat wordt gebruikt om producten te bestellen.  

(10) ‘Werving’ betekent elke activiteit die wordt ontplooid met het doel om een persoon de kans te bieden om een 
business partner te worden.  

(11) Met ‘Code Administrator’ wordt bedoeld een onafhankelijke persoon die of een onafhankelijk orgaan dat is benoemd 
door een DSA om toe te zien op een correcte toepassing van de Code van de DSA en klachten op te lossen die vallen 
onder de Code.  
 
1.3 Verenigingen (DSA’s)  
Elke DSA verklaart plechtig een gedragslijn te hanteren die in de geest is van de bepalingen van de Code, dit als een 
voorwaarde te erkennen van diens toetreding en continuering van het lidmaatschap binnen Seldia.  
 
1.4 Bedrijven  
Elk bedrijf dat lid is van een DSA verklaart plechtig zich aan de Code te houden en dit als voorwaarde te erkennen van 
diens toetreding en continuering van het lidmaatschap binnen de nationale DSA. Van elk bedrijf dat aangesloten is bij 
een DSA wordt verwacht zijn lidmaatschap en de nationaal geldende regels te promoten bij het publiek.  
 
1.5 Business partners (verkopers)  
Business partners vallen niet onder de directe invloedssfeer van de Code, maar worden door hun bedrijven gehouden 
aan de navolging van de gedragsregels in de Code en dit te zien als een voorwaarde van lidmaatschap van het 
distributiesysteem van dat bedrijf.  
 
1.6. Zelf-regulatie  
De Code is een standaard om zelf-reglementering te bevorderen binnen directe verkoopbedrijven. Het is geen wet en de 
gedragseisen die gesteld worden gaan op ethish vlak soms verder dan wat wettelijk verplicht is. Men is niet wettelijk 
aansprakelijk wanneer men zich niet aan deze regels houdt. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een DSA is een 
bedrijf niet langer gehouden aan de Code, de bepalingen hiervan blijven echter wel van toepassing op gebeurtenissen of 
transacties die zijn ontstaan tijdens de periode dat het bedrijf lid was van de DSA.  
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1.7 Wet  
Bedrijven en business partners worden geacht zich te houden aan de bepalingen van de wet en om die reden vermeldt 
de Code niet alle wettelijke verplichtingen.  
 
1.8 Normen  
De Code stelt normen voor ethisch gedrag voor directe verkoopbedrijven en hun business partners. Per DSA kunnen 
deze normen afwijken, onder voorwaarde dat de essentie van de Code wordt gewaarborgd of wordt nageleefd als bij wet 
bepaald. Het wordt aanbevolen om de Code te gebruiken als bewijs van de normen die gelden binnen de bedrijfstak.  
 
1.9 Toepassing per land  
Elke DSA belooft plechtig dat het van ieder lid verlangt, als voorwaarde tot toelating en continuering van het 
lidmaatschap van de DSA, om zich ofwel te houden aan de nationaal geldende wetten waar het bedrijf ook lid is van een 
nationale DSA; de Europese Code waar binnen de EEA dan ook het bedrijf geen lid is van een nationale DSA; de 
Wereld Code waar buiten de EEA dan ook het bedrijf geen lid is van een nationale DSA.  
 

2. EUROPESE GEDRAGSCODE VOOR DIRECTE VERKOOP TEN AANZIEN VAN 
KLANTEN VAN BUISINESS  
 
PARTNERS  
 
2.1 Verboden praktijken  
Business partners dienen er geen misleidende, bedrieglijke of oneerlijke praktijken op na te houden.  
 
2.2 Identificatie en Demonstratie  
Vanaf het begin van het contact met een consument dient de business partner zich te identificeren en kenbaar te maken 
voor welk bedrijf deze werkt en uitleggen wat de reden is van de contactaanvraag. Bij verkoop binnen een Party dient de 
business partner het doel van de samenkomst duidelijk te maken aan de gastheer of-vrouw en de deelnemers. 
Voorafgaand aan het sluiten van de koop, dient de business partner een uitleg te geven bij en een demonstratie geven 
van het product en alle informatie verschaffen als door de wet vereist is.  
 
2.3 Vragen beantwoorden  
De business partner dient accurate en begrijpelijke antwoorden te geven op alle vragen van consumenten over het 
product en de aanbieding.  
 
2.4 Aankoopformulier  
Een Aankoopformulier dient verstrekt te worden aan de consument tijdens de verkoop, waarop het bedrijf en de verkoper 
worden vermeld en waarop volledige contactgegevens worden verstrekt van het bedrijf en waar van toepassing de 
business partner en alle inhoudelijke informatie van de verkoop (overeenkomstig 2.2)  
 
2.5 Mondelinge beloften  
De business partner mag alleen mondelinge beloften doen met betrekking tot het product die door het bedrijf zijn 
toegestaan.  
 
2.6 Recht van herroeping en het terugsturen van goederen  
Bedrijven en business partners dienen ervoor te zorgen dat elk aankoopformulier ofwel aangeeft over welke periode het 
recht van herroeping geldt, die minstens zo lang is die welke van rechtswege bepaald is, met inbegrip van het recht op 
terugbetaling van elke betaalde som of goederen waarin gehandeld wordt; of de consument te informeren over het 
ontbreken van het recht op herroeping. Bedrijven en business partners die een onvoorwaardelijk recht op het terugsturen 
van goederen aanbieden dienen dit op schrift te stellen.  
 
2.7 Garantie en After-Sales Service  
De voorwaarden van een garantie of waarborg, informatie over en limiet aan de after-sales service, de naam en het 
adres van de garantie-verlener, de duur van de garantie en op welke wijze de koper genoegdoening kan krijgen, dienen 
duidelijk uiteengezet te worden op het aankoopformulier of ander begeleidend schrijven of geleverd te worden bij het 
product.  
 
2.8 Literatuur  
Promotiemateriaal of mailings mogen geen enkele productbeschrijving, claim of illustratie bevatten die bedrieglijk of 
misleidend is. Het dient de naam en het adres of telefoonnummer te vermelden van het bedrijf en kan het 
telefoonnummer vermelden van de business partner. Het dient ook in overeenstemming te zijn met de dan geldende 
Code en de regels aangaande marketing die gericht is op kinderen en jongeren, in het bijzonder die van de Richtlijnen 
ten aanzien van Oneerlijke Handelspraktijken en de Richtlijnen ten aanzien van Audiovisuele Media Services.  
 
2.9 kwaliteitsstempel  
Bedrijven en business partners mogen niet verwijzen naar enig kwaliteitsstempel of goedkeuring die niet geautoriseerd, 
die onwaar dan wel anderszins niet langer van toepassing is of die geen verband houdt met de aanbieding in kwestie of 
deze gebruiken op een wijze die de klant kan misleiden.  
 
2.10 Vergelijking en Kleinering  
Bedrijven en business partners dienen zich te onthouden van het maken van vergelijkingen die kunnen misleiden of die 
niet verenigbaar zijn met de principes van eerlijke concurrentie. Vergelijkingen mogen alleen gemaakt worden in 
overeenstemming met de bepalingen die vergelijkende reclame betreffen als uiteengezet in de Richtlijn 2006/114/EC 
aangaande misleidende en vergelijkende reclame. Bedrijven en business partners dienen geen enkele firma of enig 
product direct te kleineren of te impliceren dat deze inferieur zouden zijn.  
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Bedrijven en business partners mogen niet op oneerlijke wijze hun voordeel doen met de goodwill die aan de 
handelsnaam of het logo van een andere firma toebehoren.  
 
2.11 Recht op Privacy  
Persoonlijk contact of contact per telefoon of e-mail dient op een redelijke manier gezocht te worden en op een redelijk 
tijdstip om inbreuk op het privéleven te voorkomen en zal plaatsvinden volgens de geldende nationale wetgeving waar 
van toepassing. Een business partner dient een demonstratie of verkooppresentatie stop te zetten wanneer de klant dit 
verzoekt. Bedrijven en business partners moeten de juiste procedure volgen om de bescherming te waarborgen van alle 
persoonlijke informatie die door de feitelijke of toekomstige klant werd geleverd. Business opportunities van bedrijven 
staan open voor toekomstige business partners zonder te discrimineren op geslacht, ras, ethnische groep, groep van 
religieuze of spirituele aard of politieke stroming. Bedrijven zullen schriftelijk enigerlei verstrengeling verbieden van de 
business en één of meer van eerdergenoemde elementen van het privéleven.  
 
2.12 Eerlijkheid  
Business partners mogen het vertrouwen van individuele consumenten noch het gemis aan commerciële ervaring van 
consumenten misbruiken en dienen niet te profiteren van de leeftijd van een consument of diens ziekte, mentale of 
fysieke gesteldheid, goedgelovigheid, gebrek aan inzicht of gebrekkige kennis van de taal.  
 
2.13 Verkopen middels verwijzing  
Bedrijven en business partners mogen een koper niet aanzetten tot het kopen van producten door het beeld te scheppen 
dat een consument de aankoopprijs kan verminderen of terugkrijgen door andere consumenten door te verwijzen naar 
de business partner voor vergelijkbare aankopen, als een dergelijke korting of teruggave afhangt van een onzekere 
toekomstige gebeurtenis.  
 
2.14 Uitvoering  
Elke order dient zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden en in elk geval binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op die 
waarop de consument de bestelling ondertekent, tenzij de partijen anders hebben afgesproken.  
Consumenten dienen te worden geïnformeerd wanneer bedrijven of business partners niet in staat zijn om aan hun deel 
van het contract te voldoen op grond van het niet op voorraad zijn van de bestelde producten.  
 

3. EUROPESE GEDRAGSCODE VOOR DIRECTE VERKOOP TEN AANZIEN VAN HET 
OPLEGGEN VAN DE CODE  
 
3.1 Verantwoordelijkheid van het Bedrijf  
De eerste verantwoordelijkheid voor het eerbiedigen van de Code ligt bij elk afzonderlijk bedrijf. In het geval dat een 
bedrijf de bepalingen in de Code niet na kan komen, dient deze alles te doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om 
de klagende klant tevreden te stellen.  
 
Ieder deelnemend bedrijf en aspirant lid wordt geacht een DSA Code Compliance verantwoordelijke aan te wijzen. De 
Code compliance verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het bevorderen van de naleving van de Code door diens 
bedrijf en voor het reageren op informatieverzoeken van de DSA Code beheerder. Hij of zij zal ook als eerste 
contactpersoon fungeren bij het bedrijf en ervoor zorgen dat de principes van de DSA Code of Ethics de onafhankelijke 
verkopers (business partners), de werknemers van het bedrijf , klanten en het grote publiek hiermee bekend zijn.  
 
3.2 Verantwoordelijkheid van de DSA  
DSA’s dienen ervoor te zorgen dat er een verantwoordelijke persoon voor de afhandeling van klachten is. DSA’s dienen 
alles te doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om ervoor te zorgen dat klachten naar behoren worden 
afgehandeld.  
 
3.3 Nationale Code Beheerder  
Elke DSA dient een onafhankelijke persoon of onafhankelijk orgaan als Code Beheerder aan te wijzen. De Code 
Beheerder is gehouden controle uit te oefenen op de naleving van de Code door het bedrijf via passende maatregelen. 
De Code Beheerder zal alle klachten van consumenten welke voortkomen uit het niet naleven van de Code oplossen en 
een jaarlijks rapport uitbrengen over de uitvoering van de Code.  
 
3.4 Maatregelen  
Maatregelen waartoe besloten wordt door de bedrijven, DSA’s of Code beheerders omvatten bijvoorbeeld het annuleren 
van orders, de terugname van geretourneerde producten, het terugbetalen van bedragen of andere maatregelen die van 
toepassing zijn, zoals het waarschuwen van business partners, de ontbinding of beëindiging van contracten of andere 
verbonden met het bedrijf van business partners, het waarschuwen van bedrijven, het uitsluiten van bedrijven van 
lidmaatschap van een DSA en de publicatie van deze maatregelen en sancties.  
 
3.5 Afhandelen van Klachten  
Bedrijven, DSA’s en Code Beheerders dienen procedures in te stellen om klachten af te handelen en ervoor zorgen dat 
de ontvangst van een klacht binnen korte tijd wordt bevestigd en dat beslissingen op een redelijke termijn genomen 
worden. De afhandeling van klachten van consumenten is steeds kosteloos voor de consument.  
 
3.6 Publicatie  
DSA’s dienen de Code te publiceren en er zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan te geven. Gedrukte exemplaren dienen 
kosteloos ter beschikking gesteld te worden aan het publiek.  
 
3.7 Europese Code Beheerder  
Een Europese Code Beheerder wordt ingesteld. De Europese Code Beheerder bestaat uit een commissie van vier 
leden. Drie van hen komen van de directe verkoop sector en worden benoemd door de directie van Seldia.  
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Het vierde lid, dat ook benoemd wordt door de directie van Seldia en fungeert als voorzitter, is niet afkomstig uit de 
sector. De Executive Director van Seldia is ambtshalve secretaris van de Code Beheerder.  
 
De Europese Code Beheerder is bevoegd tot het nemen van een van de maatregelen als gesteld in de volgende 
paragraaf waar het een consument betreft die woonachtig is in een van de lidstaten van de EEA of een bedrijf of 
business partner die actief is in een van de EEA landen.  
 
Een Europese Code Beheerder kan  

(i) klachten ontvangen en beoordelen van partijen (consumenten, business partners, directe verkoopbedrijven, 
consumentenorganisaties, etc) van een van de EEA landen zonder een DSA die verbonden is aan Seldia waarmee een 
directe verkoopbedrijf gemoeid is dat lid is van Seldia of van een DSA die lid is van Seldia.  

(ii) klachten ontvangen en beoordelen van partijen die te maken hebben met grensoverschrijdende transacties en waarbij 
een directe verkoopbedrijf betrokken is dat lid is van Seldia of een DSA die lid is van Seldia uit een van de EEA landen.  

(iii) klachten ontvangen en beoordelen van DSA’s die lid zijn van Seldia in een van de EEA landen waarbij een directe 
verkoopbedrijf betrokken is dat lid is van Seldia en  

(iv) klachten ontvangen en beoordelen van DSA’s die lid zijn van Seldia uit een van de EEA landen waarbij directe 
verkoopbedrijven betrokken zijn die lid zijn van WFDSA, WFDSA CEO Council of van DSA’s buiten het lidmaatschap van 
Seldia om met het doel om samen met een dergelijk directe verkoopbedrijf, WFDSA en de DSA in kwestie te 
bemiddelen.  
 
3.8 Procedures (of in annex)  
 
1. Het verzamelen van Informatie  
Waar het, in antwoord op en klacht, nodig is om meer informatie te verzamelen om de feiten op alle punten te kunnen 
vaststellen en te bepalen welke regels op deze zaak betrekking hebben, dient de Code Beheerder het desbetreffende 
bedrijf te informeren over de klacht en van wie de klacht afkomstig is. De Code beheerder kan het bedrijf en de klagende 
partij vragen om aanvullende informatie. Na de feiten te hebben onderzocht en deze naast de regels te hebben gelegd in 
deze Code, zal de Code Beheerder binnen drie maanden nadat de klacht is geponeerd een beslissing nemen of verdere 
actie zal worden ondernomen.  
 
2. Procedures  
Wanneer de Code Beheerder vermoedt dat er sprake is van een overtreding van de Code, zal het een verzoek sturen 
aan het desbetreffende bedrijf waarin wordt verzocht binnen een maand zijn commentaar in te dienen.  
 
Het bedrijf moet binnen een maand zijn positie bepalen wat betreft de inhoudelijke punten in het licht van de Code 
waarop de Code Beheerder zijn beslissing baseert om een procedure te starten.  
 
Het antwoord, of het uitblijven van een antwoord van het bedrijf in aanmerking genomen, kan de Code Beheerder ertoe 
doen besluiten een standpunt kenbaar te maken waarin duidelijk en ondubbelzinnig de redenen uiteen worden gezet 
waarom deze van mening is waarom er sprake is van inbreuk op de Seldia Code en waarbij het bedrijf opgeroepen wordt 
om binnen drie maanden alsnog overeenkomstig de Code te handelen. De directie van Seldia kan besluiten om deze 
mening openbaar te maken, op voorstel van de voorzitter van de Code Beheerder na een aanbeveling hiertoe door de 
Code Beheerder.  
 

4. EUROPESE GEDRAGSCODE VOOR DIRECTE VERKOOP TEN AANZIEN VAN 
BUSINESS PARTNERS, TUSSEN BUSINESS PARTNERS ONDERLING EN TUSSEN 
BUSINESS PARTNERS EN BEDRIJVEN  
 

A. ALGEMEEN  
 
A.a Reikwijdte  
De Europese directe verkoop Gedragscode ten aanzien van business partners, tussen business partners onderling en 
tussen business partners en bedrijven (hierna te noemen de ‘Code’) wordt door Seldia gepubliceerd voor de DSA’s d ie 
hier lid van zijn. De Code betreft de relaties tussen de directe verkoopbedrijven en business partners, tussen business 
partners onderling en tussen business partners en bedrijven. De Code is gericht op de bescherming van business 
partners, het bevorderen van eerlijke concurrentie binnen het kader van vrije onderneming, de ethische voorstelling van 
zaken wat betreft de verdienmogelijkheden binnen de directe verkoopbedrijfstak en het verbeteren van het publieke 
imago van directe verkoop, door kwaliteitsproducten op redelijke voorwaarden te verkopen aan consumenten.  
 
A.b. Index van gebruikte termen  
Binnen het kader van deze Code:  

(1) ‘directe selling’ (directe verkoop) betekent elke verkoopmethode die is gebaseerd op het uitleggen of demonstreren 
van producten aan een consument door een verkoper, hierna te noemen ‘business partner’, buiten het bedrijfsterrein van 
de onderneming, gewoonlijk bij de consument thuis, bij iemand anders thuis of op een andere locatie (niet zijnde een 
winkel of op straat).  

(2) ‘Consument’ betekent elke natuurlijke persoon die producten koopt voor andere doeleinden dan ten behoeve van 
wederverkoop, de eigen onderneming of beroepsmatig.  

(3) ‘Direct Selling Association (DSA)’houdt in elke nationale branchevereniging voor directe verkoop -bedrijven die de 
directe verkoop bedrijfstak vertegenwoordigt in een Europees land en dat lid is van Seldia.  
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(4) ‘bedrijf actief in directe verkoop’ of ‘bedrijf’ betekent elke bedrijfseenheid die producten in de markt zet onder het 
eigen handelsmerk (logo) door middel van een distributiesysteem dat gebaseerd is op directe verkoop en dat lid is van 
een DSA.  

(5) ‘Distributiesysteem’ betekent elke organisatie en methode die bedoeld is voor het in de markt zetten van producten.  

(6) ‘Business partner’ betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van het distributiesysteem van een 
directe verkoop-bedrijf en die producten van dat bedrijf verkoopt, de verkoop bevordert of hieraan meewerkt, buiten het 
bedrijfsterrein van de onderneming, gewoonlijk bij de consument thuis, bij iemand anders thuis of op een andere locatie 
(niet zijnde een winkel of op straat).  

(7) ‘verdiensten’ betekent elk inkomen dat verkregen wordt door een business partner. Verdiensten kunnen in de vorm 
komen van commissies, verkoopmarges, vastgestelde beloningen, commissieloon, beloningen, of beloningen in een 
andere vorm.  

(8) ‘product’ verwijst naar ieder goed, tastbaar of niet-tastbaar dat, of dienst die bestemd is voor verkoop aan 
consumenten.  

(9) ‘zakelijk hulpmiddel’ betekent elk goed dat of elke dienst die ervoor is bestemd om business partners te helpen hun 
business te voeren of uit te bouwen en die is  

(i) bedoeld voor verkoop aan business partners of die hen gratis ter beschikking wordt gesteld; en  

(ii) niet bestemd is voor wederverkoop aan consumenten.  

(10) het woord ‘fee’ heeft betrekking op:  

(i) elke contante betaling; of  

(ii) elke betaling die gedaan wordt voor de aanschaf van zakelijke hulpmiddelen;  

Waar deze betaling vereist is van een business partner wanneer deze het distributienetwerk binnenkomt van een directe 
verkoopbedrijf of, op een periodieke basis, als een voorwaarde voor voortzetting van deelname aan dat 
distributiesysteem.  

(11) ‘Werving’ betekent elke activiteit die wordt ontplooid met het doel om een persoon de kans te bieden om een 
business partner te worden.  

(12) Met ‘Code Beheerder’ wordt bedoeld een onafhankelijke persoon die of een onafhankelijk orgaan dat is benoemd 
door een DSA om toe te zien op een correcte toepassing van de Code van de DSA en klachten op te lossen die vallen 
onder de Code.  
 
A.c Verenigingen (DSA’s)  
Elke nationale DSA belooft plechtig een gedragscode toe te passen die de essentie bevat van de bepalingen van de 
Code die geldt als voorwaarde om toegelaten te worden als lid of om lid te mogen blijven binnen Seldia.  
 
A.d Bedrijven  
Elk bedrijf dat DSA-lid is belooft plechtig zich aan de Code te houden als voorwaarde om toegelaten te worden als lid of 
om lid te mogen blijven van de DSA. Elk bedrijf dat DSA-lid is wordt geacht om naar het publiek toe zijn aansluiting bij de 
DSA en de nationale codes uit te dragen.  
 
A.e Business partners  
Business partners vallen niet onder de directe invloedssfeer van de Code, maar zullen door hun bedrijven gehouden 
worden aan de navolging van de gedragsregels in de Code en het voldoen aan de norm te beschouwen als een 
voorwaarde van lidmaatschap van het distributiesysteem van dat bedrijf.  
 
A.f Zelf-regulatie  
De Code is een standaard om zelf-reglementering te bevorderen binnen directe verkoopbedrijven. Het is geen wet en de 
gedragseisen die gesteld worden gaan op ethisch vlak soms verder dan wat wettelijk verplicht is. Men is niet wettelijk 
aansprakelijk wanneer men zich niet aan deze regels houdt. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een DSA is een 
bedrijf niet langer gehouden aan de Code, de bepalingen hiervan blijven echter wel van toepassing op gebeurtenissen of 
transacties die zijn ontstaan tijdens de periode dat het bedrijf lid was van de DSA.  
 
A.g Wet  
Bedrijven en business partners worden geacht zich te houden aan de bepalingen van de wet en om die reden vermeldt 
de Code niet alle wettelijke verplichtingen.  
 
A.h Normen  
De Code stelt normen voor ethisch gedrag voor bedrijven en business partners. Op nationaal niveau kunnen DSA’s van 
deze normen afwijken, onder voorwaarde dat de essentie van de Code wordt gewaarborgd of wordt nageleefd als door 
de nationaal geldende wet bepaald.  
Het wordt aanbevolen om de Code te gebruiken als bewijs van de normen die gelden binnen de bedrijfstak.  
 
 
A.i Toepassing per land  
Elke DSA belooft plechtig dat het van ieder lid verlangt, als voorwaarde tot toelating en continuering van het 
lidmaatschap van de DSA, om zich ofwel te houden aan de nationaal geldende wetten waar het bedrijf lid is van een 
nationale DSA; de Europese Code waar binnen de EEA dan ook het bedrijf geen lid is  
van een nationale DSA; de Wereld Code waar buiten de EEA dan ook het bedrijf geen lid is van een nationale DSA.  
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B. GEDRAGSCODE TEN OPZICHTE VAN BUSINESS PARTNERS  
 
B.a Naleving van de Code door Business partners  
Bedrijven dienen de inhoud van de Code mee te delen aan alle business partners en van hun business partners te 
verlangen dat zij zich aan de Code houden of aan de gedragsregels die aan de maatstaf hiervan voldoen, als een 
voorwaarde voor lidmaatschap in de distributienetwerken van het bedrijf.  
 
B.b Werving  
Bedrijven en business partners mogen geen misleidende, bedrieglijke of oneerlijke wervingspraktijken gebruiken in hun 
interactie met toekomstige of bestaande Business partners.  
 
B.c Informatie betreffende de Business  
Informatie die door het bedrijf wordt verstrekt aan zijn business partners en aan toekomstige business partners 
betreffende de opportunity en de rechten, plichten en te verwachten kosten en uitgaven dienen correct en compleet te 
zijn. Het marketing plan van het bedrijf dient helder, begrijpelijk en niet misleidend te zijn. Bedrijven mogen niets als feit 
presenteren bij een toekomstige medewerker wat niet gecontroleerd kan worden of enigerlei belofte te doen die niet 
nagekomen kan worden. Bedrijven dienen geen verkeerde of bedrieglijke voorstelling van zake te geven over de 
voordelen van de opportunity aan toekomstige verkoopmedewerkers.  
 
B.d. Verdiensten  
Verdiensten van een business partner anders dan vastgestelde betalingen zijn gerelateerd aan zijn eigen verkopen aan 
consumenten en aan vergelijkbare verkopen die door business partners worden gedaan die onder zijn verantwoordelijk-
heid als begeleider en coach vallen. Aankopen in redelijke hoeveelheden voor persoonlijk gebruik of consumptie die 
gedaan worden door een business partner en de business partners waarvoor hij dergelijke verantwoordelijkheden heeft, 
kunnen ook ingezet worden basis voor zijn verdiensten.  
 
Het kortingspercentage van deze aankopen dat door het bedrijf aan de business partner gegeven wordt mogen hem niet 
in staat stellen om niet-geregistreerde verkopen te doen.  
 
Bedrijven en business partners mogen geen oneigenlijke voorstelling van zaken geven wat betreft feitelijke of potentiële 
verkopen of verdiensten van hun business partners. Indicaties die gegeven worden aan toekomstige business partners 
wat betreft te verwachten inkomsten dienen realistisch en correct te zijn. Alle indicaties van verdiensten of verkopen die 
gedaan worden, dienen te zijn gebaseerd op goed gedocu-menteerde feiten en mogen niet verwijzen naar incidentele en 
op zichzelf staande successen.  
 
B.e Relatie tot het bedrijf  
Het bedrijf dient de business partner bij aanvang van diens activiteiten een schriftelijke overeenkomst te geven die 
ondertekend wordt door het bedrijf en de business partner, of een verklaring op schrift. De schriftelijke overeenkomst of 
verklaring dient alle essentiële gegevens te bevatten die de relatie betreffen tussen de business partner en het bedrijf. 
Bedrijven dienen hun business partners te informeren over hun wettelijke verplichtingen, met inbegrip van vergunningen, 
registraties en belastingen die van toepassing zijn.  
 
Het is bedrijven en business partners niet toegestaan om het privéleven van business partners of diens sociale, 
intellectuele of emotionele gevoeligheden te misbruiken voor geldelijk gewin.  
 
B.f Kosten  
Bedrijven en business partners mogen niet van toekomstige business partners verwachten dat zij onredelijke sommen 
betalen als inschrijfgeld, voor trainingsdoeleinden, promotiematerialen of andere kosten die enkel verband houden met 
het recht om deel te kunnen nemen aan de bedrijfsactiviteiten. Elke kostenpost dient een redelijke waarde te 
vertegenwoordigen. Behalve de starter kit mogen bedrijven en business partners niet van iemand verlangen enig product 
te kopen om een start te maken  
 
met de business bij het bedrijf. Iemand voorzien van bijkomstige of ondersteunende materialen of diensten mogen geen 
kostenplaats worden voor het bedrijf of de business partner.  
 
Bedrijven en hun business partners dienen geen praktijken toe te staan waarbij een business partner kosten in rekening 
brengt om deel te nemen aan het distributiesysteem van een directe verkoopbedrijf en verdiensten haalt uit inschrijfgeld 
dat betaald wordt door extra business partners die door hem geïntroduceerd worden in het distributiesysteem.  
 
Alle kosten die in rekening gebracht worden om Business partner te worden of om deze als zodanig te behouden of op te 
leiden dienen direct verband te houden met de waarde van de materialen, producten of diensten die hiervoor in ruil 
verkregen worden.  
 
B.g Bescherming van Privacy  
Bedrijven en business partners dienen business partners alleen op een redelijke manier en op een redelijk tijdstip te 
contacteren om inbreuk op het privéleven te voorkomen en zal plaatsvinden volgens de geldende nationale wetgeving 
waar van toepassing. Bedrijven en Business partners moeten de juiste stappen volgen om de bescherming te 
waarborgen van alle persoonlijke informatie die door een consument, een potentiële consument of een business partner.  
 
B.h Recht van herroeping  
De business partner heeft een periode van minimaal 14 kalenderdagen de tijd waarin deze af kan zien van de 
overeenkomst tot deelname zonder boete en zonder opgaaf van reden.  
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De periode waarin een beroep gedaan kan worden op dit recht begint op de dag volgend op die waarop de 
overeenkomst tot deelname gesloten werd. Het bedrijf mag verlangen van de business partner om het bedrijf schriftelijk 
op de hoogte te stellen van zijn beslissing om van de overeenkomst af te zien.  
 
Wanneer de business partner zich beroept op het recht van herroeping, dient het bedrijf, op verzoek van de business 
partner, alle producten en zakelijke hulpmiddelen terug te kopen die de business partner had aangeschaft bij aanvang 
van zijn activiteiten. Het bedrijf dient zonder bijkomende kosten alle bedragen terug te storten die de business partner 
had betaald. Het bedrijf kan evenwel niet verplicht worden gesteld om producten en zakelijke hulpmiddelen terug te 
kopen die niet in hun oorspronkelijke verpakking zitten of niet nieuw en in ongebruikte staat zijn.  
 
B.i. Terugkoopregeling  
Behalve het recht van herroeping (B.g) van de business partner, geldt ook dat wanneer een business partner om wat 
voor reden ook besluit een eind te maken aan de relatie met het bedrijf, het bedrijf gehouden is alle producten die door 
de business partner waren gekocht in de twaalf voorgaande maanden terug te kopen. De voorwaarden voor deze 
terugkoopregeling zijn dat de business partner een minimum van 90% van de aankoopprijs krijgt minus de verdiensten of 
voordelen die gelieerd zijn aan de aankoop van producten die geretourneerd worden door de business partner. Het 
bedrijf is echter niet gehouden om producten terug te kopen die:  
 

• niet in hun originele verpakking zitten of niet nieuw en in ongebruikte staat verkeren; of  

• niet langer verkoopbaar zijn doordat deze over de uiterste verkoopdatum heen zijn of daar vlakbij zijn.  
 
Deze terugkoopregeling moet duidelijk meegedeeld worden aan business partners.  
 
B.j Productvoorraad  
Bedrijven dienen zich ervan te onthouden om business partners aan te moedigen een productvoorraad aan te leggen in 
onredelijk grote hoeveelheden of om op regelmatige basis producten te kopen in hoeveelheden die redelijkerwijs niet 
binnen afzienbare tijd verkocht of geconsumeerd zullen worden.  
Het volgende moet in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van een passende hoeveelheid aan 
productvoorraad: de relatie tussen de voorraad en de realistisch te verwachten verkopen, de mate van 
concurrentievermogen van de producten en de marktomgeving en de bedrijfsregelingen ten aanzien van retouren en 
terugbetaling.  
 
B.k. Rapportages  
Bedrijven dienen business partners periodiek verslag te doen van, indien van toepassing, verkopen, aankopen, een 
overzicht van verdiensten, commissies, bonussen, kortingen, leveringen, annuleringen en andere relevantie informatie, 
conform de afspraken tussen het bedrijf en de business partners. Alle verschuldigde bedragen dienen betaald en 
inhoudingen toegepast te worden op een redelijke manier in commerciële zin.  
 
B.I Opleiding en Training  
Bedrijven dienen adequate opleidingen en trainingen te bieden om business partners in staat te stellen om op een 
ethische wijze te werken, waarbij inbegrepen informatie over de te volgen ethische gedragscode, over de betreffende 
markt en het product. In training kan worden voorzien via trainingssessies, handboeken, gidsen of audiovisueel 
materiaal; deze materialen worden kosteloos of tegen een redelijke vergoeding verzorgd. Bedrijven worden niet geacht 
trainingsprogramma’s te zien als bron van inkomsten.  
 
B.m Overige materialen 
Bedrijven dienen te voorkomen dat business partners materialen in de markt zetten of anderen materialen laten kopen 
die onverenigbaar zijn met bedrijfsreglementen en-procedures.  
 
Business partners die promotie- of trainingsmateriaal verkopen, zowel op papier of digitaal, dat goedgekeurd is door het 
bedrijf, dienen (i) alleen materiaal gebruiken dat voldoet aan dezelfde eisen als die waar het bedrijf zich aan houdt, (ii) 
zich ervan te onthouden om van de aankoop van dergelijke verkoophulpmiddelen een vereiste te maken voor verkopers 
in diens downline, (iii) verkoophulpmiddelen tegen een redelijke en eerlijke prijs aan te bieden, die gelijk is aan die van 
vergelijkbaar materiaal dat over het algemeen op de markt verkrijgbaar is, en (iv) een schriftelijke regeling aan te bieden 
over het terugsturen van goederen, die dezelfde is als de terugstuurregeling van het bedrijf dat de Business partner 
vertegenwoordigt.  
 
Bedrijven dienen een actief en redelijk beleid te voeren om ervoor te zorgen dat verkoopondersteunende materialen die 
worden geproduceerd door Business partners conform de bepalingen zijn van deze Code en niet misleidend of 
bedrieglijk zijn.  
 

C. GEDRAGSLIJN TUSSEN BEDRIJVEN ONDERLING  
 
C.a Principe  
Ieder bedrijf dat lid is van een DSA wordt geacht zich eerlijk op te stellen tegenover andere leden.  
 
C.b Verlokking  
Bedrijven en business partners mogen andere business partners niet weglokken of business partners van andere 
bedrijven benaderen en deze systematisch in verleiding brengen.  
 
C.c Kleinering  
Bedrijven zijn gehouden niet ten onrechte af te geven op een ander bedrijf, diens product, verkoop- en marketingplan of 
enig ander kenmerk van dat bedrijf, en ook hun business partners niet toe te staan dit te doen.  
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D. HET OPLEGGEN VAN DE CODE  
 
D.a Verantwoordelijkheid van het Bedrijf  
De belangrijkste verantwoordelijkheid voor het naleven van de Code ligt bij elke individueel bedrijf. Bij overtreding van de 
Code, dient een bedrijf alles te doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de klagende partij tevreden te stellen.  
 
Van elk bedrijf dat lid of aspirant lid is van een DSA wordt verwacht een DSA Code complinace verantwoordelijke aan te 
stellen. De Code compliance verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het bevorderen van de naleving van de Code 
door diens bedrijf en voor het reageren op informatieverzoeken van de DSA Code Beheerder. Hij of zij zal ook als eerste 
contactpersoon fungeren bij het bedrijf en ervoor zorgen dat de principes van de DSA Code of Ethics de onafhankelijke 
business partners, de werknemers van het bedrijf , klanten en het grote publiek hiermee bekend zijn.  
 
D.b Verantwoordelijkheid van de DSA  
DSA’s dienen ervoor te zorgen dat er een verantwoordelijke persoon voor de afhandeling van klachten is. DSA’s dienen 
alles te doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om ervoor te zorgen dat klachten naar behoren worden 
afgehandeld.  
 
D.c Nationale Code Beheerder  
Elke DSA dient een onafhankelijke persoon of onafhankelijk orgaan als Code Beheerder aan te wijzen. De Code 
Beheerder is gehouden controle uit te oefenen op de naleving van de Code door het bedrijf via passende maatregelen. 
De Code Beheerder zal alle klachten van consumenten welke voortkomen uit het niet naleven van de Code oplossen en 
een jaarlijks rapport uitbrengen over de uitvoering van de Code.  
 
D.d Maatregelen  
Maatregelen waartoe besloten wordt door de bedrijven, DSA’s of Code omvatten bijvoorbeeld de terugname van 
geretourneerde producten, het de ontbinding of beëindiging van contracten of andere verbonden met het bedrijf van 
business partners, terugbetalingen, het waarschuwen van bedrijven of diens business partners dan wel andere acties 
ondernemen die van toepassing zijn en de publicatie van deze maatregelen en sancties.  
 
D.e Afhandelen van Klachten  
Bedrijven, DSA’s en Code Beheerders dienen procedures in te stellen om klachten af te handelen en ervoor zorgen dat 
de ontvangst van een klacht binnen korte tijd wordt bevestigd en dat beslissingen op een redelijke termijn genomen 
worden.  
 
D.f Klachten van Bedrijven  
Klachten van bedrijven over een ander bedrijf of DSA zullen ofwel door de Code Beheerder of door een onafhankelijke 
partij worden opgelost. Individuele DSA’s dienen hun eigen procedures nader toe te lichten  
 
D.g Publicatie  
DSA’s dienen de Code te publiceren en er zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan te geven. Gedrukte exemplaren dienen 
kosteloos ter beschikking gesteld te worden aan het publiek.  
 


