
Overige voorwaarden en bepalingen.
Lees a.u.b. ook de achterzijde van het Bonus-/Betalingsformulier voor het vervolg van de Voorwaarden en Bepalingen.

1.  Aanvaarding. Door het indienen van het aanvraagformulier (het “Contract”), 
meldt u zich aan als AMWAY-Business Owner (“ABO”) overeenkomstig de in dit 
document en in de Bijbehorende Documentatie (zoals vermeld op het voorblad 
van het aanvraagformulier) opgenomen voorwaarden u aanvaardt dat indien 
u de voorwaarden in de Bijbehorende Documentatie niet nagaat, dit contract 
verbroken wordt. In het geval van een conflict zullen de Algemene Voorwaarden, 
de Bijbehorende Documentatie vervangen. Na aanvaarding zal dit Contract (samen 
met de Bijbehorende Documentatie) gelden als bindende overeenkomst tussen de 
perso(o)n(en) die op dit Contract word(t)(en) vermeld (“u”) en AMWAY Nederland 
Ltd., een vennootschap naar het recht van de staat Delaware in de Verenigde 
Staten, statutair gevestigd te Ada, Michigan, Verenigde Staten, ingeschreven in 
de Secretary of State in Delaware, Verenigde Staten onder nummer 0854609 
en kantoorhoudende te (5928 PR) Venlo aan de Celsiusweg 18, geregistreerd 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 
11013486, RSIN 004503788 (“AMWAY”), ten deze vertegenwoordigd door 
haar rechtsgeldige vertegenwoordiger. AMWAY mag naar eigen inzicht dit 
Contract aanvaarden of weigeren. Om een bevoegde ABO te kunnen worden, 
moet een aanvrager dit Aanvraagformulier invullen en ondertekenen en een 
jaarlijks vastgestelde bijdrage betalen die door AMWAY wordt gevraagd als 
vaste vergoeding voor de door AMWAY geleverde administratieve diensten en 
webservices, evenals voor eventuele updates van AMWAY-literatuur. AMWAY 
kan dit Contract aanvaarden door u een bevestiging te sturen via een geschikte 
verzendmethode, tezamen met uw AMWAY-identificatienummer; de aanvaarding 
door AMWAY geldt als de laatste stap in het afsluiten van dit Contract. Indien door 
AMWAY aanvaarding van dit Contract wordt geweigerd, zal zij u hiervan schriftelijk 
in kennis stellen en eventuele aan AMWAY in verband met dit Contract betaalde 
bedragen terugbetalen, op voorwaarde dat u alle AMWAY-literatuur en AMWAY-
producten op AMWAY’s kosten retourneert. Naast de genoemde wettelijke 
herroepingsrecht kunt u het Contract zonder boete of aansprakelijkheid en zonder 
opgave van reden ontbinden, door binnen 90 kalenderdagen na kennisgeving van 
de aanvaarding van dit Contract AMWAY schriftelijk van uw wens tot ontbinding 
van het Contract op de hoogte te stellen. In dat geval zullen eventuele aan AMWAY 
betaalde bedragen in verband met dit Contract aan u worden terugbetaald. 

 Herroepingsrecht
 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen 

de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 
dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, 
moet u ons (Amway Nederland Ltd., Celsiusweg 18, 5928 PR Venlo, Nederland, 
Tel. +31 (0)20 2035382, E-Mail: info-nl@amway.com) op de hoogte stellen van 
uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van 
het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 
U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde 
verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.amway.
nl Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een 
duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging 
van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om 
uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden 
voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 Gevolgen van de herroeping
 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat 

moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele 
extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de 
door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval 
niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing 
de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde 
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij 
u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke 
terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met 
terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond 
dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen 
na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft 
medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de 

goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het 
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de 
aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2. Handelsinformatie en vertrouwelijkheid. AMWAY is houder van vertrouwelijke 
informatie en handelsinformatie alsmede van handelsgeheimen met betrekking 
tot haar producten, haar bedrijf en de Sponsoring lijn (de Line of Sponsorship, de 
“LOS”), zoals in dit document beschreven , inclusief, zonder enige beperking, van 
gegevens met betrekking tot ABO’s en Geregistreerde Klanten (de “Vertrouwelijke 
Informatie”). U erkent en aanvaardt dat alle Vertrouwelijke Informatie te allen tijde 
eigendom van AMWAY blijft en dat u, voor zover u tijdens de uitvoering van dit 
Contract toegang krijgt tot het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie, deze 
Vertrouwelijke Informatie enkel zult gebruiken in het kader van en voor zover 
toegestaan als opgenomen in het Contract. Indien u hiervoor geen voorafgaande 
schriftelijke toestemming van AMWAY heeft verkregen, mag u geen Vertrouwelijke 
Informatie overdragen of aan derden openbaar maken, met inbegrip van een 
andere ABO, tenzij dit uitdrukkelijk in het Contract is bepaald. Na beëindiging 
of niet-verlenging van het Contract, dient u alle Vertrouwelijke Informatie die u 
in uw bezit heeft aan AMWAY te retourneren. U erkent en aanvaardt dat iedere 
inbreuk op deze bepaling tot onherstelbare schade aan de zijde van AMWAY zal 
leiden, hetgeen AMWAY het recht zal geven tot het vragen van een voorlopige 
voorziening of gelijkwaardige maatregel teneinde verdere inbreuk op het Contract 
of openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie te voorkomen. Alle verplichtingen 
met betrekking tot de vertrouwelijkheid van informatie uit hoofde van deze bepaling 
blijven geldig na beëindiging van het Contract. 

3.  Duur. Het Contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Tenzij het Contract door 
u of AMWAY eerder wordt beëindigd op de wijze zoals vermeld in paragraaf 8 
(hieronder), blijft het Contract van kracht tot 31 december van het kalenderjaar 
waarin AMWAY het Contract heeft aanvaard, indien het Contract vóór 30 juni 
door AMWAY werd aanvaard. Bij aanvaarding op of na 30 juni blijft het Contract 
van kracht tot en met 31 december van het kalenderjaar volgend op het eerste 
kalenderjaar. Tenzij het Contract eerder wordt beëindigd of verlengd, eindigt het 
Contract automatisch op 31 december van het desbetreffende kalenderjaar. 
Het Contract kan worden verlengd door een verzoek daartoe bij AMWAY in te 
dienen (mits dat vervolgens door AMWAY wordt aanvaard) met betaling van de 
desbetreffende verlengingsvergoeding of, indien dit schriftelijk met AMWAY is 
overeengekomen - via het Contract of anderszins - door middel van automatische 
verlenging. De voorwaarden voor verlenging zijn gelijk aan de voorwaarden van 
het huidige Contract, welke van tijd tot tijd in overeenstemming met paragraaf 4 
(hieronder) gewijzigd kunnen worden. AMWAY kan een verzoek tot verlenging van 
dit Contract weigeren zoals omschreven in artikel 3.9 van de Gedragsregels. Indien 
AMWAY een verzoek tot verlenging weigert, zal AMWAY u daarvan schriftelijk, ten 
minste 30 kalenderdagen van tevoren in kennis stellen. Eventuele in verband met 
deze verlenging aan AMWAY betaalde bedragen zullen aan u worden terugbetaald.

4.  Wijziging voorwaarden. Onder voorbehoud van de Gedragsregels mag AMWAY 
de voorwaarden van dit Contract geheel of gedeeltelijk wijzigen, met inbegrip van 
de voorwaarden van de Bijbehorende Documentatie, door dergelijke wijzigingen 
bekend te maken in de officiële AMWAY-literatuur, op officiële website(s) van 
AMWAY of door middel van een wettelijke toegestaan middel. Alle wijzigingen 
zijn van kracht vanaf de in de bekenmaking genoemde datum, maar niet eerder 
dan vier (4) weken na bekendmaking, tenzij de wet anders bepaalt. In geval van 
wijzigingen van het Contract die nodig zijn om het Contract of een deel van het 
Contract in overeenstemming te brengen met het toepasselijke recht en deze 
een verplichtend karakter hebben, zullen de wijzigingen echter onmiddellijk na 
aanvaarding door AMWAY van kracht zijn. Indien u bezwaren heeft tegen dergelijke 
wijzigingen, mag u het Contract met onmiddellijke ingang opzeggen. 

5. Overdracht. De voorwaarden van dit contract kunnen alleen worden bepaald, 
gedelegeerd of anderszins worden overgedragen door u met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Amway, volgens de procedures beschreven in artikel 
6 van de Gedragsregels

Voorwaarden en bepalingen  
voor aanvraag bij Amway (1 van 2)

1 Sponsoring lijn: met betrekking tot een ABO, alle andere ABO’s in upline of downline. In de upline bevinden zich de personen die de Persoonlijke Sponsor, de Pleegsponsor of de 
Internationale Sponsors van de ABO zijn, alsmede op hun beurt de sponsoren van deze personen, enz. In de downline zitten de personen die Persoonlijk of als Pleegsponsor worden 
gesponsord door de ABO (maar géén personen die internationaal door de ABO worden gesponsord), tezamen met iedere ABO die deze persoon Persoonlijk of als Pleegsponsor 
sponsort, enz. Het begrip ‘LOS’ kan tevens verwijzen naar alle ABO’s, met hun sponsorrelaties zoals door AMWAY is vastgesteld en bijgehouden overeenkomstig de voorwaarden 
van het Contract, naargelang de context.



Voorwaarden en bepalingen  
voor aanvraag bij Amway (2 van 2)

6. Onafhankelijke contractant. U gaat ermee akkoord dat u niet in dienst bent 
bij AMWAY of vertegenwoordigt en dat het Contract geen arbeidsverhouding 
creëert tussen u en AMWAY. U handelt als onafhankelijke contractspartij voor 
zover het uw werkzaamheden onder het Contract betreft. Uit de in dit Contract 
opgenomen bepalingen kan geenszins een arbeidsverhouding, franchise of 
andere afhankelijke relatie tussen u en AMWAY worden afgeleid, en u doet 
hierbij afstand van enige vordering in dit verband. 

a. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u geen gebruik zult maken 
van de AMWAY-naam of handelsmerken, dienstmerken of andere 
intellectuele eigendomsrechten die aan AMWAY of de aan haar 
gelieerde ondernemingen toebehoren dan wel door AMWAY of door 
de aan haar gelieerde ondernemingen in licentie zijn verkregen, 
zonder AMWAY’s uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe 
en dat deze eventuele toestemming slechts een beperkte licentie 
en machtiging zal inhouden. U zegt verder toe: (i) geen handelingen te 
zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op deze rechten of die AMWAY’s 
naam, - reputatie en/of -merken en de daarbij bijhorende goodwill in gevaar 
kunnen brengen; (ii) geen handelsmerken of dienstmerken te zullen gebruiken 
die lijken op de handelsmerken of dienstmerken van AMWAY; (iii) geen door 
derden geproduceerde producten of diensten te zullen promoten, verkopen, 
gebruiken of valselijk te associëren met de beroemde AMWAY-naam, - 
reputatie of -merken. 

b. U gaat er verder mee akkoord dat u de verantwoordelijkheid draagt 
voor alle kosten met betrekking tot de aanvraag en het voeren van 
een AMWAY business als een ABO. Als zodanig heeft AMWAY nooit enige 
inspanningen van uw kant geëist qua tijd of geld, noch heeft AMWAY erin 
toegestemd uw tijd en kosten te vergoeden die gepaard gaan met het voeren 
van een ABO business.

c. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke 
en fiscale regels en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
en/of codes na te leven bij het uitvoeren van de onder het 
Contract toegestane werkzaamheden, waaronder mede begrepen 
naleving van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake 
consumentenbescherming. Bovendien zegt u hierbij toe geen handelingen 
te verrichten waarmee u de reputatie van AMWAY of haar ABO’s in gevaar 
brengt of de goodwill verbonden aan de naam en de handelsmerken van 
AMWAY kan schaden. U gaat ermee akkoord bewijs van deze naleving te 
leveren zoals van tijd tot tijd door AMWAY kan worden verzocht. 

7. Bereik van de aanstelling en voordelen. Indien u als ABO wordt aangesteld, 
en aan de voorwaarden van dit Contract voldoet, verleent AMWAY u het recht 
om personen te nomineren, sponsoren, ondersteunen en motiveren om zich 
bij AMWAY aan te sluiten volgens de voorwaarden zoals omschreven in de 
Business Informatie Gids, de Gedragsregels en de Zakelijke Voorwaarden van 
AMWAY alsmede overige documenten van de Bijbehorende Documentatie. 
Bovendien wordt u toegestaan om: (a) op niet-exclusieve basis, in eigen 
naam AMWAY-producten en -diensten rechtstreeks bij AMWAY te kopen 
voor de ABO-prijs, zoals AMWAY naar eigen inzicht kan bepalen; (b) AMWAY-
producten en -diensten te verkopen/promoten aan eindgebruikers; (c) deel 
te nemen aan het bonusverkoopprogramma; (d) vergoeding van AMWAY 
te ontvangen, waaronder een prestatie in geld, bonussen, commissies of 
iedere andere vorm van beloning in het kader van het Sales & Marketing Plan 
voor de verkoop van AMWAY-producten en/of -diensten aan de eindklanten, 
alsmede voor de training, motivatie, organisatie en ondersteuning van andere 
ABO’s, waardoor de verkoop van AMWAY- producten en -diensten toeneemt. 
De onder het Sales & Marketing Plan uit te keren vergoedingen worden 
maandelijks berekend op basis van de verkoop van AMWAY-producten en/
of -diensten aan eindklanten door u en door de relevante business groep als 
omschreven in de Bijbehorende Documentatie. 

8.  Beëindiging. Het Contract kan zowel door u als door AMWAY worden 
opgezegd door de andere partij daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Indien 
het Contract door u wordt beëindigd is de beëindiging onmiddellijk van kracht 
nadat de schriftelijke kennisgeving door AMWAY is ontvangen tenzij de wet 
anders bepaalt. Van ontbinding van het Contract door AMWAY zal sprake 
zijn indien sprake is van een ernstige toerekenbare niet-nakoming door u van 
dit Contract of de Bijbehorende Documentatie, en in overeenstemming met 
Hoofdstuk 11 van de Gedragsregels.

9. Voorwaarden en condities voor productaankopen. Een specifieke 
beschrijving van de AMWAY- producten en -diensten treft u aan in de 
officiële AMWAY-literatuur alsmede op officiële AMWAY- websites. Aankopen 
van AMWAY-producten en/of -diensten door eindklanten vinden plaats in 
overeenstemming met de aankoopvoorwaarden en condities zoals vermeld 
in de officiële AMWAY-literatuur. AMWAY behoudt zich het recht voor te allen 
tijde de verkoop van welke productlijn dan ook te stoppen of op te schorten 
en wijzigingen in de ABO-prijslijst aan te brengen.

10. Trainings- en Voorlichtingsmateriaal (“TVM”). Een ABO is niet verplicht 
om een bepaalde hoeveelheid TVM aan te kopen, het begrip TVM is nader 
gedefinieerd in de Gedragsregels. 

11. Gebruik van naam en beeltenis. U geeft AMWAY toestemming tot het 
verkrijgen van foto’s, video’s en ander opgenomen materiaal van u (en, indien 
van toepassing, van uw mede-aanvrager) of van uw/ uw mede-aanvrager’s 
beeltenis. U geeft AMWAY specifiek toestemming om dergelijk opgenomen 
fotografisch en/of audiovisueel materiaal te gebruiken voor alle wettelijke 
doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik op internet 
(het World Wide Web) en in de AMWAY brochures en advertenties, zonder 
dat hiertegen een vergoeding openstaat. U kunt deze toestemming intrekken 
door daartoe een officiële brief aan AMWAY toe te sturen (naar voormeld 
geregistreerd adres van AMWAY) waarin u uw wens tot intrekking van uw 
toestemming kenbaar maakt. 

12. Verzaking van verzoeking. Tijdens de looptijd van uw contractuele relatie 
met AMWAY dient u artikel 4.14 van de Gedragsregels te respecteren. 
Tijdens zes opeenvolgende maanden na het ontslag, na het uitblijven van 
een verlenging of na de beëindiging van het Contract, mag u geen andere 
ABO/Member/Member-personen aanmoedigen, verzoeken of anderszins 
proberen te rekruteren of te overtuigen om te concurreren met AMWAY, en in 
het bijzonder producten, diensten of zakelijke opportuniteiten, investeringen, 
waardepapieren of leningen die niet door AMWAY worden aangeboden of op 
de markt worden gebracht te verkopen, aan te bieden om te verkopen of te 
promoten. Deze overeenkomst blijft geldig na het verstrijken of de beëindiging 
van dit contract.

13. Toepasselijk recht. Dit contract wordt beheerst, uitgelegd en geïnterpreteerd 
naar Nederlands recht. Partijen zullen zich inspannen een eventueel geschil 
voortvloeiend uit of verband houdend met dit Contract onderling te beslechten. 
Indien een minnelijke regeling niet mogelijk is, dient het geschil te worden 
voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter. 


