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Algemene voorwaarden

Lifeplus Europe Ltd. (“LPE”), een vennootschap naar Engels recht en gevestigd in het Verenigd 
Koninkrijk, distributeert met name aan (eind)gebruikers een assortiment van producten 
bestaande o.a. uit voedingssupplementen, producten voor persoonlijke verzorging en overige 
producten, welke producten zijn ontwikkeld door de in de VS gevestigde onderneming Lifeplus 
International (“LPI”).

Voor dit doel heeft LPI een speciaal distributiesysteem ontwikkeld dat zeer succesvol is 
gebleken in markten waar LPI over de hele wereld actief is. Naast de werkzaamheden ten 
behoeve van het direct bevorderen van de verkoop van LPE-producten bestaat een belangrijk 
deel van de door LPE Partners uit te voeren werkzaamheden in hun hoedanigheid als 
onafhankelijke ondernemingen of handelaren die zaken doen met LPE en (dientengevolge) als 
leden van het Lifeplus Distributienetwerk daarom uit het overbrengen van de karakteristieke 
elementen van het LPI-systeem aan leden van de “Lijn van Verantwoordelijkheid” (‘downline’ of 
‘vergoedingslijn’) van Partner.

Deze Algemene Voorwaarden, het meest recente LPE-vergoedingssysteem en elk ander 
marktspecifiek aanvraagformulier dat Lifeplus u van tijd tot tijd kan verstrekken, vormen de 
volledige overeenkomst tussen LPE en een Partner (‘Overeenkomst’). Het Contract dient 
uitsluitend om het systeem te realiseren, zuiver te houden en op uniforme wijze uit te voeren 
en maakt dientengevolge geen inbreuk op de wettelijke status van Partner als onafhankelijke 
onderneming of handelaar. LPE zal deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen aan 
gewijzigde omstandigheden na tijdige schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van de 
wederzijdse en redelijke belangen van LPE enerzijds en de Partners anderzijds bij de uitvoering 
en verdere ontwikkeling van het LPI-verkoopsysteem. 

Teneinde de integriteit van de LPE-organisatie te waarborgen en onze Partners te begeleiden 
bij het verrichten van hun werkzaamheden op eerlijke, wettige en ethische wijze, verbindt elke 
Partner zich te werken binnen de regels als neergelegd in deze Algemene voorwaarden en de 
Bijlage die daarvan integraal deel uitmaakt. 

Als LPE-Partner bevestig ik het volgende: 

1. Ik word betaald in overeenstemming met het huidige Vergoedingsplan, als bekendgemaakt 
door LPE, op voorwaarde dat ik bij de uitvoering van mijn werkzaamheden handel conform het 
bepaalde in deze Algemene voorwaarden en in overeenstemming met de wet. Ik ontvang 
uitsluitend een vergoeding voor de aankoop van producten. Er wordt geen vergoeding 
uitgekeerd voor sponsoringactiviteiten.

2. Alle door mij aan LPE verstrekte informatie dient juist en volledig te zijn.

3. Deze informatie mag door LPE worden gebruikt ten behoeve van haar bedrijfsactiviteiten en 
berekening van mijn vergoeding en die van andere Partners. Deze informatie mag hiertoe 
buiten de EER worden doorgegeven. 

4. Mijn relatie met LPE is die van onafhankelijk, zelfstandig, contractant. Binnen het kader van 
deze Algemene voorwaarden neem ik geen (verdere) aanwijzingen aan, ben ik vrij mijn 
bedrijfsactiviteiten (indien van toepassing) te organiseren en mijn werktijd zelf in te delen, en 
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mijn geprefereerde verkoopmethoden te bepalen, en ik hoef geen LPE-producten aan te 
schaffen of in voorraad te houden. Ik erken dat ik geen werknemer, agent, franchisenemer, 
deelnemer in een samenwerkingsverband of vertegenwoordiger van LPE ben en me daarom 
ook niet als zodanig zal voordoen of zulks zal suggereren, en dat ik niet bevoegd ben om LPE 
te verbinden. Mijn relatie met LPE zal voortduren totdat één van de volgende situaties zich 
voordoet: (a) Ik beëindig de relatie door middel van een schriftelijke kennisgeving met 
inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, zonder gehoudenheid tot enige boete; (b) 
Ik ben “niet actief” gedurende een periode van 12 achtereenvolgende maanden of (c) de relatie 
wordt door mij of LPE met inachtneming van een termijn van 14 dagen schriftelijk beeindigd 
bij een tekortkoming in de nakoming door de andere partij. Na beëindiging, om welke reden 
dan ook, verlies ik mijn status/positie bij LPE en vervallen mijn rechten op mijn gesponsorde 
downline. Ik ben zelf verantwoordelijk voor afdracht van alle eventuele verschuldigde 
belastingen, sociale verzekeringspremies en BTW indien van toepassing over van LPE 
ontvangen betalingen. 

5. Ik zal geen misbruik maken van de LPE- of LPI-handelsnamen of -merken. Ik zal ook geen 
reclame-uitingen (met uitzondering van de door LPE en LPI geproduceerde materialen) 
voortbrengen of gebruiken die rechtstreeks van LPE of LPI lijken te komen of een handelsmerk 
of handelsnaam gebruiken ten behoeve van mijn eigen onderneming die het eigendom is van 
LPE of LPI of een domeinnaam registreren waarbij gebruik wordt gemaakt van de naam 
Lifeplus of die consumenten de indruk kan geven dat het om een product of dienst van LPE of 
LPI gaat.

6. Mijn succes is afhankelijk van mijn inzet. Ik heb geen expliciete of impliciete toezegging of 
garantie gekregen over mijn potentiële verdiencapaciteit. Ik zal ook geen toezeggingen of 
garanties van dien aard doen of geven aan anderen. Ik verbind mij bovendien geen valse of 
misleidende prognoses over inkomsten op te stellen en/of te verstrekken. 

7. Ik mag in slechts 1 LPE bonus-verdienende positie een direct of indirect financieel belang 
houden en ik begrijp dat per huishouden slechts 1 LPE bonus-verdienende positie is toegestaan. 

8. Ik zal mijn LPE-werkzaamheden op ethische en wettige wijze verrichten. Ik zal niets doen 
waardoor de goede naam en reputatie van LPE of LPI zal worden geschaad, waaronder mede 
begrepen maar niet beperkt tot het in een kwaad daglicht stellen van LPE of LPI of hun 
producten, programma’s, succesvolle Partners of directie. 

9. Crossline-werving /sponsoring is verboden. Er zijn twee soorten crossline-sponsoring: ten 
eerste het aanbieden van producten of gelegenheid tot het verwerven van inkomsten, anders 
dan LPE doet, aan Partners of hun klanten of medewerkers van LPE. Ten tweede het suggereren 
aan een Partner of een groep van Partners dat zij van sponsor veranderen. 

10. Ik mag geen onredelijke hoeveelheden product aanschaffen met gebruikmaking van mijn 
eigen positie, die van anderen of een combinatie daarvan met het uitsluitend doel het 
vergoedingssysteem ten gunste van mijzelf of anderen te manipuleren of te optimaliseren. Ik 
zal geen LPE- of LPI-Producten opnieuw verpakken of omlabelen.

11. Ik zal aan alle verplichtingen voldoen als sponsor voor alle Partners die ik heb aangebracht 
(sponsor) en alle downstream verwijzingen waarvoor ik word betaald. De plichten van een 
sponsor omvatten maar zijn niet beperkt tot het vervullen van een bonafide toezichthoudende 
rol, het helpen van downline Partners bij het opbouwen van hun LPE-bedrijf, omzetvolume, en 
klantenbestand, het onderhouden van voortdurende communicatie en ervoor zorg dragen dat 
downline Partners behoorlijk worden opgeleid, het onmiddellijk rapporteren aan LPE van 
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wangedrag downline, en het optreden als coach, leraar, motiverende kracht en mentor. 

12. Ik erken dat LPE niet discrimineert op basis van religieuze of politieke overtuigingen en dat 
LPE niet het juiste platform is voor het uitdragen van dergelijke overtuigingen. Ik verbind mij in 
het bijzonder niet mijn geloof of politieke overtuiging uit te dragen op evenementen of 
bijeenkomsten van LPE. 

13. Het is niet toegestaan meer voorraad dan nodig aan te houden en bij elke bestelling die ik 
plaats verklaar ik dat ten minste 70% van mijn vorige bestelling is verkocht of verbruikt. 

14. Ik zal geen specifieke LPE-producten via internet promoten behalve via LPE’s eigen websites. 
Producten mogen nooit worden verkocht of te koop worden aangeboden op zg. veilingsites 
waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot eBay. Ik zal de uitkomst van 
zoekmachineopdrachten niet ten nadele van andere Partners of van LPE of LPI manipuleren. 

15. Ik mag uitsluitend de verkoop van producten uit de productcatalogus bevorderen en 
stimuleren. Ik zal geen onbevoegde en/of onrechtmatige uitlatingen doen over de producten 
of zakelijke kansen, of over LPE of LPI. In het bijzonder zal ik me nooit schuldig maken aan 
oneerlijke handelspraktijken, waaronder mede begrepen (maar niet beperkt tot) misleidend 
handelen of nalaten, en agressieve verkooptechnieken, en zal de in de Bijlage opgenomen 
richtlijnen naleven. Ik zal consumenten direct duidelijk maken in welke hoedanigheid ik hen 
benader en de LPE producten open en eerlijk met hen bespreken.

16. LPE en LPI leveren uitsluitend aan landen die “open voor handel” zijn verklaard. Het 
verkopen via de detailhandel van LPE-producten is mogelijk maar wordt niet aangemoedigd. 
Voordat ik een poging doe LPE-producten via de detailhandel te verkopen zal ik contact 
opnemen met LPE om met een vertegenwoordiger van LPE te overleggen over het beleid en 
wettelijke vereisten. 

17. Mijn positie als Partner mag niet worden verkocht, gecedeerd of overgedragen zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van LPE. 

18. LPE mag alle door mij aan LPE verschuldigde bedragen verrekenen met de door LPE aan 
mij verschuldigde betalingen, provisie of bonus. Een bonus die in de 120 dagen voorafgaand 
aan geretourneerde producten is uitgekeerd mag te allen tijde van mijn rekening worden 
afgeschreven.

19. LPE mag haar aanbod aan producten, prijzen en de waarde van Internationale Punten naar 
eigen inzicht wijzigen. 

20. LPE mag bepaalde informatie over mij ter beschikking aan andere Partners stellen in de 
vorm van genealogierapporten en overzichten van provisie. 

21. Ik mag de LPE- en LPI-naam en merken uitsluitend gebruiken voor LPE-bedrijfsactiviteiten 
en in overeenstemming met het in deze Algemene voorwaarden bepaalde. Ik ga ermee 
akkoord dat de door LPE aan mij verstrekte namen, adressen en contactgegevens van Partners 
en overige informatie over mijn downline vertrouwelijk zijn en het eigendom van LPE en 
uitsluitend door mij gebruikt mogen worden ten behoeve van LPE en ik deze niet aan derden 
mag verstrekken of openbaren. 

22. Indien LPE op enig moment de naleving van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden 
niet handhaaft of dit met vertraging doet, of niet aandringt op strikte naleving door mij, kan dit 
geenzins worden gekwalificeerd als een afstand van rechten door LPE. Ik besef dat een 
eventuele verklaring tot afstand van rechten door LPE schriftelijk dient te geschieden en dient 
te worden ondertekend door een bevoegd bestuurder. Ik erken dat een verklaring tot afstand 
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van rechten door LPE met betrekking tot een Partner geenszins een verklaring tot afstand van 
rechten ten opzichte van andere Partners inhoudt. 

23. Indien een bepaling of clausule van deze Algemene voorwaarden onrechtmatig, ongeldig 
of onuitvoerbaar blijkt, zal dit de geldigheid van alle overige bepalingen niet aantasten. In dat 
geval zal ik met LPE zo snel mogelijk een nieuwe bepaling of clausule overeenkomen die onze 
intentie met betrekking tot deze Algemene voorwaarden zo dicht mogelijk benadert.

24. Overtreding door mij van een van de hierin opgenomen bepalingen kan leiden tot 
disciplinaire maatregelen zoals schorsing of beëindiging van mijn relatie met LPE, zulks 
uitsluitend naar beoordeling door LPE. Bij schorsing of beëindiging van de relatie zal ik met 
onmiddellijke ingang stoppen mij als LPE-Partner voor te stellen en het gebruik van alle LPE-
namen en merken staken. 

25. Alle LPE-informatie die niet publiekelijk toegankelijk is online, is vertrouwelijk. Vertrouwelijke 
informatie is uiterst gevoelig en waardevol en blijft te allen tijde eigendom van LPE. Ik zal 
vertrouwelijke informatie steeds als bedrijfsgeheimen behandelen en deze niet (doen) 
gebruiken of bekendmaken aan derden.

BIJLAGE 

Alle Partners verbinden zich aan de door LPE van tijd tot tijd te verstrekken reclamerichtlijnen 
te houden en in het bijzonder de volgende bepalingen: 

a) Algemeen: Het is Partners niet toegestaan uitspraken over producten of anderszins te doen 
die onwettig zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd in landen of gebieden waar LPE 
actief is of activiteiten wil ontplooien. Alle uitspraken van een Partner over een product dienen 
wettig, eerlijk, waar en juist te zijn, en aanvaardbaar voor plaatselijke en nationale 
toezichthouders in het land waarin zij hun bedrijf uitoefenen. 

b) Uitspraken over inkomsten: Aan potentiële Partners mag geen valse of misleidende 
prognoses over inkomsten worden gegeven, waaronder mede begrepen prognoses puur op 
basis van wiskundige berekeningen zonder rekening te houden met het mogelijke 
verkoopsucces. Uitspraken over potentiële inkomsten mogen niet de indruk wekken dat 
iemand anders direct of indirect alle werkzaamheden zal verrichten om de vergoeding te 
krijgen. De Partner verbindt zich te allen tijde aan alle door LPE te verstrekken procedurele 
richtlijnen te houden met betrekking tot reclame en aanspraken. 

c) Officiële bedrijfsdocumentatie: Partners mogen de officiële bedrijfsdocumentatie 
gebruiken om LPE-producten en LPE’s zakelijke mogelijkheden via het Vergoedingsplan te 
promoten zo lang zij gerespecteerde actieve Partners zijn. Zodra een Partner zich activiteiten 
staakt of de relatie met hem wordt beëindigd, moet hij onmiddellijk het gebruik van alle 
bedrijfsmaterialen staken waaronder mede begrepen het verwijderen van alle bedrijfsinformatie 
van persoonlijke webpagina’s. 

d) Door Partners gegenereerde reclame: Ongeacht de vorm (mondeling, elektronisch, of 
hard copy) dient alle van een Partner uitgaande reclame voor producten van LPE of zakelijke 
mogelijkheden te voldoen aan het in het Contract bepaalde, alle andere overeenkomsten van 
LPE en alle eventueel van toepassing zijnde regel- en wetgeving, waaronder mede begrepen 
plaatselijke gedragscodes. Alle uitingen dienen eerlijk en ethisch verantwoord te zijn. Alle 
reclame-uitingen, inclusief die op een website zijn opgenomen, dienen regelmatig te worden 
bijgewerkt, en actuele informatie te bevatten over de producten, het Vergoedingsplan en LPE. 
Reclame-uitingen dienen aan de volgende eisen te voldoen: 
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Uitspraken over potentiele inkomsten. Het is Partners niet toegestaan aan iemand, 
waaronder mede begrepen potentiële Partners, valse of misleidende uitspraken te doen over 
potentiële inkomsten waaronder mede begrepen prognoses puur op basis van wiskundige 
berekeningen zonder rekening te houden met het mogelijke verkoopsucces. 

Uitspraken over dienstverband. Met name reclame-uitingen die hetzij door hun formulering 
hetzij door hun plaatsing een dienstverband in plaats van zelfstandig ondernemerschap 
suggereren zijn verboden.

Onafhankelijke vertegenwoordiger. In alle reclame-uitingen, vermeldingen van 
telefoonnummers, publicaties, brochures en pagina’s op de website dient Partner zijn naam, 
en identificatienummer te vermelden met de vermelding dat hij een ‘onafhankelijk partner’ is.

Werving per telefoon. Een Partner mag niet gebruik maken van geautomatiseerde 
belsystemen, ongevraagd faxen versturen of marketing op grote schaal door middel van een 
zg. “boiler room” om nieuwe Partners of Klanten te benaderen. 

Email. Bulk-email, ook wel “SPAM” genoemd, voor zover deze op enigerlei wijze betrekking 
heeft op de producten van LPE of zakelijke mogelijkheden, is niet toegestaan. 

Verboden steunbetuigingen. Partners mogen niet verklaren, expliciet of impliciet, direct of 
indirect, dat het LPE-programma of de LPE-producten specifiek worden ondersteund door een 
overheidsinstantie of – instelling. 

LPE behoudt zich het recht voor een Partner voor te schrijven uitsluitend reclame-uitingen en 
wervingsmateriaal te gebruiken dat specifiek door LPE is goedgekeurd. 

e) Media: Als Partners door de media worden benaderd over LPE, dienen zij onmiddellijk 
contact met LPE op te nemen. Het is Partners niet toegestaan met de media te spreken over 
bestuurders van LPE, producten, zakelijke mogelijkheden of overige met LPE verband 
houdende zaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LPE. 

f) Gezamenlijke reclame-uitingen: Een Partner wil zich misschien bij andere Partners en/of 
LPE aansluiten om gezamenlijk reclame-uitingen op te stellen en te gebruiken. De mogelijke 
klanten of namen die voortvloeien uit deze reclame-uitingen mogen niet worden gebruikt voor 
het promoten van producten of zakelijke mogelijkheden die geen verband houden met de 
Lifeplus werkzaamheden van een Partner. 

g) Websites: De Partner verbindt zich te allen tijde aan alle door LPE te verstrekken procedurele 
richtlijnen te voldoen met betrekking tot websites, reclame en uitspraken via internet. Partners 
mogen nooit de naam, producten en/ of overige handelsnamen van LPE gebruiken in hun 
domeinnaam. Niets dat verband houdt met LPE (logo, producten, productinformatie, 
Vergoedingsplan of enige andere informatie) mag in een website worden opgenomen waarop 
ook andere bedrijven bij naam worden genoemd. De website van een Partner mag bezoekers 
nooit de indruk geven dat zij op de homepage van LPE zijn gekomen.

Revision 12/2022© Lifeplus Europe #720


