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Algemene Voorwaarden
De Amway online winkel www.amway.nl (hierna de “Site”) wordt beheerd door de onderneming
Amway Nederland Ltd., gevestigd te Celsiusweg 18, 5928 PR Venlo, ingeschreven onder nummer
11013486 in het Kamer van Koophandel (samen met de aan haar gelieerde ondernemingen en/of
dochterondernemingen hierna aangeduid als “Amway”).
Lees de volgende algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig voordat u de Site
benadert/gebruikt. De Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen
u en Amway en zijn van toepassing op uw gebruik van de Site, het aanbod op de Site en aankopen die
u via de Site doet. Door de Site te benaderen/gebruiken of door de Site te blijven benaderen/gebruiken
stemt u in met de Algemene Voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op rechtspersonen die klant kunnen zijn van ABO’s
op grond van de Amway Gedragsregels, met uitzondering van de bepalingen die uitsluitend betrekking
hebben op consumenten die als een natuurlijke persoon handelen volgens de toepasselijke wetgeving.

Definities en Interpretatie
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
Amway Business Owner: een natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee een geldig ABO-contract
wordt gesloten.
Bedenktijd: de periode waarin een Consument zijn herroepingsrecht mag uitoefenen.
Consument: een natuurlijke persoon die handelt met een doeleinde buiten zijn beroep, bedrijf,
onderneming of vakgebied om.
Herroepingsrecht: het recht van een Consument om van een aankoop of van een Transactie met
Amway af te zien zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
Bestelling: een aankoop die via de Site wordt verricht door een koper van goederen van Amway.
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1. Aankopen
1.1. Om een Bestelling te plaatsen moet u ouder zijn dan 16 jaar en woonachtig zijn in de EU.
1.2. Wanneer Amway de door u geplaatste Bestelling aanvaardt, ontstaat er een juridisch bindende
overeenkomst tussen Amway en u. Voor de duidelijkheid: Amway Business Owners zijn geen
partij bij de Bestelling.

1.3.	Amway kan Amway Business Owners vergoedingen verstrekken voor hun diensten die tot
Bestellingen via de Site hebben geleid.

1.4.	Een Bestelling wordt beschouwd als aanvaard door Amway wanneer ofwel (a) Amway de

Bestelling van producten en/of diensten schriftelijk (waaronder via e-mail) aanvaardt, ofwel (b)
Amway een product of producten verzendt of diensten verricht.

1.5.	Amway spant zich ervoor in een volledige en gedetailleerde beschrijving evenals

beschikbaarheidsinformatie van de aangeboden producten te verstrekken om u in staat te
stellen zich volledig over de eigenschappen van een product te informeren voordat u een
Bestelling plaatst. Lees deze informatie zorgvuldig. Neem contact met uw zorgverlener op
voordat u een Bestelling plaatst en onmiddellijk erna indien u vermoedt dat een product een
ongunstige uitwerking op uw gezondheid heeft. Amway is niet verantwoordelijk voor onjuist
gebruik van het product door de Consument of ingeval een Consument met reeds bestaande
medische aandoeningen het product gebruikt.

1.6.	Alle op de Site vermelde prijzen zijn inclusief toepasselijke belasting.
1.7.	Ondanks de inspanningen van Amway is het mogelijk dat bij artikelen op de Site een onjuiste

prijs wordt vermeld. In dergelijke gevallen behoudt Amway zich het recht voor uw Bestelling te
annuleren zonder compensatie.
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2. Betaling
2.1.	Alle Bestellingen dienen te worden betaald ten tijde van het plaatsen van de Bestelling.
2.2.	U heeft de plicht om Amway onmiddellijk op de hoogte te stellen van onjuistheden in de
verstrekte of bekendgemaakte betalingsgegevens.

2.3.	Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door Amway

van het niet tijdig betalen in kennis bent gesteld en Amway u een periode van 14 dagen heeft
gegeven om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, en indien betaling binnen deze periode
van 14 dagen uitblijft, aansprakelijk voor het wettelijke rentepercentage over het resterende
verschuldigde bedrag, en is Amway gerechtigd u de kosten voor buitengerechtelijke inning in
rekening te brengen die Amway heeft moeten maken. Deze inningskosten bedragen maximaal
15% van de uitstaande bedragen tot 2.500 EUR, 10% van de volgende 2.500 EUR en 5% van de
volgende 5.000 EUR, met een minimum van 40 EUR.

4

3. Bezorging
3.1.	De Bestellingen worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Amway verricht redelijke
inspanningen om de Bestellingen tijdig te bezorgen. Ieder tijdstip dat door Amway voor
bezorging van de producten wordt genoemd, is echter slechts een schatting.

3.2.	Amway aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet halen van het geschatte tijdstip van
bezorging of voor enig verlies van welke aard dan ook als gevolg daarvan.

3.3.	Amway behoudt zich het recht voor om alle producten of een deel daarvan eerder te bezorgen
dan op de geschatte bezorgingsdatum.

3.4.	Het risico van verlies met betrekking tot de bestelde producten gaat over op u (i) onmiddellijk bij
bezorging van de genoemde producten aan u, of, als dit eerder is, (ii) wanneer u de producten in
bewaring neemt.

3.5.	Niettegenstaande eventuele beperkingen op bezorging en/of het overgaan van risico stemt u

ermee in dat Amway de eigendom van en het recht op alle producten behoudt totdat Amway
volledige betaling heeft ontvangen voor alle producten die deel van een Bestelling uitmaken.

3.6.	De aansprakelijkheid van Amway jegens de Consument voor directe schade is beperkt tot

het factuurbedrag van de Bestelling, uitgezonderd schade die verband houdt met verborgen
gebreken van de producten, verlies van leven of lichamelijk letsel van de Consument of in geval
van opzet en/of grove nalatigheid van Amway.
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4. Herroepingsrecht
4.1.	Als Consument heeft u een Herroepingsrecht. U kunt gedurende 14 dagen uw aankoop intrekken
zonder opgaaf van redenen. Amway kan u om de reden vragen, maar u bent niet verplicht een
reden te geven.

4.2.	U kunt uw Herroepingsrecht uitoefenen door middel van het retourformulier op de website van
Amway. De directe kosten voor het terugzenden van producten zijn voor uw rekening.

4.3.	Gedurende de periode van 14 dagen waarin u uw Herroepingsrecht kunt uitoefenen, moet u

zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product enkel uitpakken en
gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om vast te stellen wat de aard en de kenmerken van het
product zijn en hoe het product werkt. Hierbij geldt als basisbeginsel dat u het product enkel
mag gebruiken en inspecteren zoals u dit in een winkel zou mogen doen.

4.4.	U bent slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het product voor zover die het gevolg
is van hantering van het product die verder gaat dan toegestaan op grond van het vorige lid.

4.5.	Het Herroepingsrecht geldt niet voor:
(a) dienstencontracten, nadat de dienst volledig is verricht, maar slechts indien:
(i) de uitvoering van de dienst is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming; en

(ii) u heeft verklaard dat u geen recht op intrekking meer heeft wanneer Amway het
contract volledig is nagekomen;

(b) producten die zijn vervaardigd overeenkomstig uw specificaties, die niet zijn

geprefabriceerd en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing
van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bedoeld;

(c) producten die snel bederven of die beperkt houdbaar zijn;
(d) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn voor terugzending en waarvan het zegel na bezorging is verbroken;

(e) producten die na bezorging, door hun aard, onomkeerbaar zijn vermengd met andere
producten; en

(f)

na levering van digitale content anders dan op een materiële drager, maar uitsluitend indien:

(i) de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; en
(ii) u heeft verklaard dat u geen recht op intrekking meer heeft wanneer Amway het
contract volledig is nagekomen.
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5. Amway Tevredenheidsgarantie
5.1.	Amway staat achter de kwaliteit van haar producten en biedt een tevredenheidsgarantie

met betrekking tot haar producten, die te vinden is op www.amway.nl. Deze Amway
Klanttevredenheidsgarantie wordt verstrekt naast uw wettelijke rechten en laat die rechten
onverlet.

6. Privacy
6.1.	Amway hanteert een privacybeleid dat van toepassing op de Site en waarin wordt beschreven hoe
Amway uw persoonsgegevens gebruikt (“Amway Privacybeleid”). Lees het Amway Privacybeleid
zorgvuldig voordat u de Site benadert/gebruikt. Klik hier om het Amway Privacybeleid te lezen.

7. Klachten en Geschillen
7.1.	Indien u klachten heeft, kunt u ons bereiken via de onderstaande contactgegevens.
7.2.	
Tevens biedt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke schikkingen. Dit biedt

consumenten de gelegenheid om geschillen in verband met hun online Bestelling zonder tussenkomst
van een rechter te beslechten. U vindt het platform via: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
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8. Slotbepalingen
8.1.	Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is op grond

van een wet, regeling, beschikking, uitvoeringsbevel of andere rechtsregel, wordt deze bepaling
beschouwd als gewijzigd of geschrapt, maar slechts voor zover noodzakelijk om te voldoen aan
de wet, de regeling, de beschikking, het uitvoeringsbevel of de andere rechtsregel. De overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht.

9. Toepasselijk Recht
9.1.	De contracten tussen Amway en u waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
worden uitsluitend beheerst door het recht van Nederland.

9.2.	
Indien u een consument bent en u uw gewone verblijfplaats binnen de EU hebt (maar buiten
Nederland), geniet u bovendien de bescherming die u wordt geboden door de dwingende
bepalingen van het recht van uw land van verblijf.
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Contactgegevens
Geregistreerd adres:
Amway Nederland Ltd.
Celsiusweg 18
5928 PR Venlo
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 tot 17:00
Telefoonnummer: +3120 203 53 82
E-mailadres: Info-NL@amway.com
Kamer van Koophandel nummer: 11013486
BTW-nummer: NL 004503788B01
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