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Algemene voorwaarden 
De Overeenkomst, Policy & Procedures en Compensatieplan zijn hierin specifiek door verwijzing opgenomen. Samen 
met deze voorwaarden vormen zij de overeenkomst tussen: Beyuna BV ("BEYUNA") en de Independent Sales 
Representative. Ze zijn pas van kracht na acceptatie door Beyuna, op haar hoofdkantoor: 

 

Beyuna B.V. 
Paasheuvelweg 26 
1105 BJ Amsterdam 
+31 (0)20 3033890 
info@beyuna.com 
beyuna.eu 

De Independent Sales Representative GAAT AKKOORD MET: 
 

1. De Independent Sales Representative is meerderjarig in de staat/provincie of het land waar hij/zij woont. De 
minimumleeftijd om een Independent Sales Representative van Beyuna te worden is 18 jaar. 
 

2. Elke Independent Sales Representative die een andere Independent Sales Representative sponsort of een 
bonus of commissie ontvangt voor de productverkopen van een andere Independent Sales Representative, 
moet voldoen aan de verplichting om een bonafide toezichthoudende, distributie- en verkoopfunctie uit te 
voeren bij de verkoop of levering van een product of dienst aan de uiteindelijke consument en in de opleiding 
van degenen die persoonlijk worden gesponsord. Independent Sales Representative moet voortdurend 
contact, communicatie en afspraken hebben met zijn of haar verkooporganisatie. Voorbeelden kunnen zijn, 
maar niet beperkt tot: e-mail, nieuwsbrieven, correspondentie, vergaderingen, telefonisch contact, het 
begeleiden van individuen naar Beyuna trainingen en het delen van genealogische informatie met de 
gesponsorde. Independent Sales Representative moet Beyuna kunnen aantonen dat hij de 
verantwoordelijkheden van de sponsoren voortdurend nakomt. 

 

3. De Independent Sales Representative begrijpt dat hij/zij niet wordt vergoed voor het sponsoren van andere 
Independent Sales Representatives, maar alleen een vergoeding ontvangt voor de verkoop van producten 
en/of diensten aan uiteindelijke consumenten.  
 

4. Aanvrager is, na aanvaarding, een "Onafhankelijke Contractant", hierna Independent Sales Representative, 
die zakendoet voor eigen rekening en niet als agent, werknemer of franchisenemer voor Beyuna. Alle 
Independent Sales Representatives dienen hun advocaat of belastingadviseur te raadplegen voor informatie 
over verdiende en ontvangen gelden. De Independent Sales Representative begrijpt verder dat hij/zij niet zal 
worden behandeld als werknemer met betrekking tot wetten met betrekking tot werknemers. Een 
Independent Sales Representative is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle wettelijk vereiste licenties 
in het land waar hij/zij woont en betaalt alle toepasselijke vergoedingen en belastingen.  
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5. De Independent Sales Representative stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
alle zelfstandige werkzaamheden en alle wettelijke inkomsten- en omzetbelastingen en andere belastingen 
op inkomsten verdiend als Independent Sales Representative.  
 

6. De Independent Sales Representative gaat ermee akkoord dat Beyuna niet aansprakelijk is voor 
inkomstenbelasting, omzetbelasting (BTW) of andere vergoedingen met betrekking tot verkoop en 
inkomsten van een Independent Sales Representative en een Independent Sales Representative, Beyuna is 
vrijgesteld van alles. 
 

7. De Independent Sales Representative MAG GEEN verkoopprogramma's, producten of bedrijfsfuncties van 
andere bedrijven promoten of verkopen op websites waar Beyuna wordt genoemd, of de Beyuna 
formulieren of gedrukte materialen of de naam, het prestige of de tekenkracht ervan gebruiken in 
combinatie met of ter ondersteuning van andere activiteiten.  
 

8. De Independent Sales Representative mag geen andere Beyuna Independent Sales Representative 
sponsoren of proberen te sponsoren in een andere directe verkoop en/of netwerkmarketingbedrijf, behalve 
haar/zijn persoonlijk gesponsorde Independent Sales Representative. Bovendien neemt geen enkele 
Independent Sales Representative deel aan enige actie waardoor een Independent Sales Representative via 
iemand anders wordt gesponsord in een ander bedrijf.  
 

9. De Independent Sales Representative doet geen uitspraken over het inkomenspotentieel, zowel schriftelijk 
als mondeling, behalve die welke Beyuna alleen ter illustratie heeft opgesteld.  
 

10. De Independent Sales Representative zal geen enkele claim indienen met betrekking tot de voordelen van 
de producten en diensten van Beyuna, behalve die vermeld in de officiële promotiemedia van Beyuna. Bij de 
presentatie van het Beyuna programma aan anderen, zal de onafhankelijke verkoopvertegenwoordiger het 
programma in zijn geheel presenteren, zonder weglating, vertekening of verkeerde voorstelling van zaken. 
 

11. De Independent Sales Representative vertegenwoordigt of impliceert niet, direct of indirect, dat Beyuna is 
goedgekeurd of bekrachtigd door een overheidsinstantie (Overheidsregelgevende instanties keuren geen 
producten of programma's van een marketingbedrijf goed of keuren deze niet). 
  

12. De Independent Sales Representative zal Beyuna vrijwaren van alle claims, uitgaven, kosten, oorzaken van 
actie en schade die het gevolg zijn van of voortvloeien uit verklaringen van Independent Sales 
Representative of acties die deze overeenkomst schenden.  
 

13. Als de Independent Sales Representative om redenen wordt beëindigd, kan de verkooporganisatie van de 
Independent Sales Representative naar Beyuna’s discretie worden overgedragen aan zijn/haar eerste 
actieve upline Independent Sales Representative.   
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14. Ik begrijp dat ten minste 70% van alle groothandelsaankopen van de Distributeur moet worden 
doorverkocht aan klanten die geen Independent Sales Representative van Beyuna zijn en dat ik geen 
producten zal kopen uitsluitend voor kwalificatie voor een hogere positie, bonus of commissies.  

 

15. De beëindigde Independent Sales Representative komt in aanmerking voor een nieuwe aanvraag en kan na 
een (1) jaar een nieuwe sponsor kiezen. Een beëindigde Independent Sales Representative die het 
programma opnieuw betreedt, mag geen van haar/zijn oorspronkelijke downline organisatie sponsoren.  
 

16. De Independent Sales Representative begrijpt dat Beyuna het wisselen van sponsors niet toestaat. 
Netwerkmarketing is een zaak van het creëren van relaties. Zodra een Independent Sales Representative is 
gesponsord, gelooft Beyuna in maximale bescherming van die relatie.  
 

17. De Independent Sales Representative levert hierbij aan Beyuna zijn/haar handtekening voor bedrijfsdossiers 
en begrijpt dat deze handtekening de ondertekening is van alle debetkaarten en toekomstige 
creditcardtransacties.  
 

18. De Independent Sales Representative zonder btw-nummer geeft Beyuna toestemming om aan de juiste 
instanties de omzet- gebruiksbelasting te betalen die is gegenereerd als gevolg van de productverkopen 
van de Independent Sales Representative.  
 

19. De Independent Sales Representative begrijpt dat Beyuna Independent Sales Representative een 
gerepliceerde webpagina zal bieden, indien beschikbaar als onderdeel van Beyuna FIRST BUSINESS 
PACKAGE. Beyuna levert alle Beyuna FIRST BUSINESS PACKAGE-artikelen af na ontvangst van goede 
fondsen.  

  

20. Als Onafhankelijke Contractant is de Independent Sales Representative op de hoogte van de contractuele 
verplichtingen die zich voordoen wanneer hij/zij producten of diensten van Beyuna koopt. Independent 
Sales Representative begrijpt dat hij/zij bij het bestellen op een creditcardrekening een grotere 
verantwoordelijkheid behoudt als een geïnformeerde Independent Sales Representative dan bij het 
bestellen als klant. Independent Sales Representative doet daarom afstand van het recht op annulering of 
terugbetaling van elke bestelling die op zijn/haar creditcardrekening(en) wordt geplaatst, behalve 
rechtstreeks via Beyuna. Alle retourneringen, terugbetalingen of uitwisselingen van bestellingen zullen 
worden gedaan via Beyuna en niet via een creditcardmaatschappij.  
 

21. In het geval dat een rekening (geld) op welke manier dan ook onbetaald wordt geretourneerd, machtig ik 
Beyuna om mijn rekening te debiteren voor het nominale bedrag plus maximaal 10% verwerkingskosten 
voor mislukte betalingen. Als dat bedrag onbetaald blijft, begrijp ik dat ik mijn huidige status zou kunnen 
verliezen en dat ik, totdat mijn account actueel is, bepaalde rechten en privileges, waaronder commissies, 
kan verliezen.  
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22. Beyuna betaalt commissies en bonussen aan Independent Sales Representatives voor bestellingen, die zijn 
ontvangen en geaccepteerd voor de verkoop van producten aan de uiteindelijke consument (geen 
verkoophulpmiddelen), die zijn gemaakt door de Independent Sales Representatives en zijn/haar 
verkooporganisatie onder de voorwaarden van het compensatieplan van Beyuna. 


