
OVEREENKOMST VAN DE WELLNESS ADVOCATE - Algemene voorwaarden FORMULIER  2011-C

1. dōTERRA Europe, Ltd, met kantoren in Altius House, 1 
North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG (dōTERRA 
Europe) is de partij waarmee u het contract afsluit voor de 
aankoop van dōTERRA-producten van dōTERRA Europe 
en het leveren van promotiogelee services met betrekking 
tot dōTERRA-producten voor dōTERRA Europe. Lee River 
Holdings Limited, met hoofdkantoor op 32 Molesworth 
Street, Dublin 2, Ireland, ("Lee River") is de partij waarmee 
u het contract afsluit voor deelname aan het “dōTERRA 
Sales Compensation Plan” (Verkoopcompensatieplan van 
dōTERRA). Tenzij anders vermeld, mag naar dōTERRA 
Europe en Lee River gezamenlijk worden verwezen met 
“dōTERRA”.

2. Verplichtingen en voorstellingen. Ik begrijp dat ik als 
Wellness Advocate van dōTERRA:
• ouder dan 18 moet zijn.
• het recht heb dōTERRA-producten te koop aan te 

bieden, overeenkomstig de algemene voorwaarden van 
de Overeenkomst van de Wellness Advocate.

• ik het recht heb een dōTERRA-verkooporganisatie uit te 
bouwen.

• ik de WA's in mijn downline-organisatie zal opleiden en 
motiveren.

• ik alle wetten die relevant zijn voor mijn zaken als WA zal 
naleven.

• ik mijn verplichtingen als WA zal uitvoeren in alle 
eerlijkheid en integriteit

• ik enkel de officiële dōTERRA-verkoopovereenkomsten 
en -bestelformulieren zal gebruiken. Ik zal het beleid 
en de procedures die zijn ingesteld door dōTERRA, 
met betrekking tot dergelijke overeenkomsten en 
bestellingen, volgen.

3. dōTERRA-producten voorstellen. Ik begrijp dat dōTERRA 
een aantal essentiële oliën en andere producten 
verkoopt en dat de verkoop van deze producten gebeurt 
door de Wellness Advocates ("WA" of in het meervoud 
"WA's") die onafhankelijke distributeurs zijn. Als WA ga ik 
ermee akkoord de dōTERRA- handelsmogelijkheid, het 
Compensatieplan en de dōTERRA-producten enkel te 
presenterenzoals is vastgelegd in de officiële dōTERRA-
literatuur en -presentaties. Ik zal te allen tijde handelen 
op een gepaste ethische, wettelijke, morele en financieel 
gezonde manier. Ik zal geen misleidende, riskante of 
oneerlijke rekruteringsmethodes gebruiken. 

4. Status van onafhankelijk contractant. Ik ga ermee akkoord 
dat ik als dōTERRA-WA een onafhankelijke contractant 
ben en geen werknemer, agent, partner, wettelijke 
vertegenwoordiger of franchisenemer van dōTERRA. Ik ben 
niet bevoegd om in naam van dōTERRA schulden te maken, 
uitgaven te doen, verplichtingen aan te gaan of accounts te 
openen, en zal dat ook niet doen.

 
Ik begrijp dat ik het recht heb zelf mijn werkuren te 
bepalen. Ik begrijp dat ik de manier en de middelen 
waarmee ik mijn dōTERRA-zaken afhandel zal beheren 
conform de Overeenkomst van de Wellness Advocate, 
de dōTERRA Beleidshandleiding inclusief het dōTERRA 
Verkoopcompensatieplan (waarnaar gezamenlijk wordt 
verwezen met het “Contract”). 
 
Ik ga ermee akkoord dat ik alleen verantwoordelijk zal zijn 
voor het betalen van al mijn uitgaven met inbegrip van maar 
niet beperkt tot reiskosten, maaltijden, logies, secretariaat, 
kantoor, internationale telefoonkosten en andere onkosten. 
Ik begrijp dat ik persoonlijk aansprakelijk ben voor wettelijke 
belastingen en heffingen, zoals inkomstenbelasting, 
bijdragen nationale verzekering en de correcte aanrekening 
en betaling van btw op verkopen, bonussen en commissies. 
Ik zal voldoende dossiers bijhouden als nodig zijn om 
correcte bepaling en betaling van dergelijke belastingen 
en heffingen te verzekeren. IK BEGRIJP DAT IK VOOR 
BELASTINGSDOELEINDEN OF ARBEIDSWETGEVING NIET 
ZAL WORDEN BEHANDELD ALS EEN WERKNEMER VAN 
dōTERRA. Ik erken en ga ermee akkoord dat dōTERRA 
niet verantwoordelijk is voor de inhouding op mijn 
bonussen en commissies, van enigerlei belastingen, en 
dōTERRA zal ook geen belastingen op mijn bonussen en 
commissies inhouden of ervan aftrekken, tenzij de wet dit 
vereist. Ik ga ermee akkoord dat ik gebonden ben door 
alle overeenkomsten betreffende het innen en betalen 
van belastingen, tussen dōTERRA, de betrokken fiscale 
jurisdicties en alle relevante regels en procedures.

5. dōTERRA-beleid. Ik heb de dōTERRA Beleidshandleiding, 
inclusief het dōTERRA Verkoopcompensatieplan, gelezen 
en  zeg toe deze na te leven. Door hier ernaar te verwijzen 
worden beide afzonderlijke documenten uitdrukkelijk 
opgenomen in de Overeenkomst van de Wellness Advocate, 
en worden ze onderdeel van het Contract. Ik begrijp dat ik 
geen voorwaarden van het Contract mag schenden om in 
aanmerking te komen voor bonussen en commissies van 
dōTERRA. 

6. Termijn en beëindiging. De termijn van het Contract en 
elke volgende verlenging is één jaar. Ik begrijp en ga 
ermee akkoord dat, tenzij een van de partijen aangeeft 
het Contract te willen beëindigen, het Contract jaarlijks 
automatisch wordt verlengd op de vervaldag. Ik begrijp en 
ga ermee akkoord dat ik elk jaar een verlengingsvergoeding 
moet betalen om mijn Contract met dōTERRA te verlengen. 
Ik ga ermee akkoord dat dōTERRA jaarlijks, in de laatste 
maand  van mijn Contract, automatisch € 15,00 van mijn 
creditcatd mag afschrijven.

 
dōTERRA mag mijn Contract te allen tijde beëindigen als ik 
de algemene voorwaarden van het Contract met inbegrip 
van de aanpassingen, schend.

 
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat als mijn Contract om een 
of andere reden wordt geannuleerd of beëindigd, ik definitief 
alle rechten van een WA zal verliezen en ik niet meer in 
aanmerking kom om dōTERRA-producten te verkopen of om 
commissies, bonussen of andere vergoeding te ontvangen 
voor mijn activiteiten of voor activiteiten van mijn voormalige 
downline-verkooporganisatie. In geval van annulering, 
beëindiging of niet- verlenging, ga ik ermee akkoord afstand 
te doen van al mijn rechten, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, eigendomsrechten, mijn voormalige downline-
verkooporganisatie, bonussen of anderevergoedingen, 
verkregen met de verkoop en andere activiteiten van mijn 
voormalige downline-verkooporganisatie.

 
Wordt mijn Contract nietverlengd, of om een of andere 
reden geannuleerd of beëindigd dan ga ik akkoord om 
onmiddellijk het gebruik van alle dōTERRA-handelsmerken, 
servicemerken en auteursrechtelijk beschermd materiaal 
stop te zetten. Ik ga er ook mee akkoord dat tijdens de 
looptijd van dit Contract en gedurende één (1) jaar na 
de annulering of beëindiging van dit Contract, ongeacht 
de reden voor de annulering of beëindiging en zoals is 
vastgelegd in de dōTERRA Beleidshandleiding, ik geen 
dōTERRA-WA die tot mijn huidige of voormalige downline-
organisatie behoort of die ik in mijn hoedanigheid van 
dōTERRA-WA heb leren kennen, direct of indirect zal 
aantrekken of rekruteren.

 
IK BEGRIJP DAT MIJN WETTELIJKE RECHTEN OM HET 
CONTRACT TE ANNULEREN OF TE BEËINDIGEN EN MIJN 
WETTELIJKE RECHTEN MET BETREKKING TOT EEN 
ANNULERING OF BEËINDIGING VAN HET CONTRACT IN DE 
BELEIDSHANDLEIDING STAAN BESCHREVEN. DEZE SECTIE 
5 HEEFT GEEN INVLOED OP MIJN WETTELIJKE RECHTEN.

5. Schending van de overeenkomst. Ik begrijp dat als ik de 
voorwaarden van mijn Contract niet naleef, dōTERRA 
mij naar eigen goeddunken een disciplinaire sanctie 
kan opleggen zoals staat beschreven in de dōTERRA 
Beleidshandleiding. Als ik bij beëindiging het Contract heb 
geschonden, zal ik verder geen recht hebben op bonussen 
of commissies, ongeacht of de verkopen waarvoor deze 
bonussen of commissies worden uitbetaald reeds werden 
voltooid. Als ik producten of services niet betaal of schulden 
heb bij dōTERRA, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
commissies of bonussen die werden uitbetaald voor een 
geretourneerd product, verleen ik dōTERRA toestemming 
om de gepaste bedragen in te houden op de betalingen van 
mijn bonussen en commissies, of mijn creditcards of andere 
accounts die ik bij dōTERRA heb geregistreerd, hiervoor aan 
te rekenen.

6. Beperkte aansprakelijkheid en schadeloosstelling. 
dōTERRA, haar leden, managers, directeurs,  
functionarissen, aandeelhouders, werknemers, 
rechthebbenden en agenten (waarnaar gezamenlijk 
wordt verwezen met "aangesloten partijen ") zullen niet 
aansprakelijk zijn voor speciale, indirecte, incidentele, 
resulterende, straffende of morele schade. Als wordt 
vastgesteld dat dōTERRA het Contract schendt, zal 
de maximale schadevergoeding die ik mag claimen, 
beperkt zijn tot het bedrag van onverkochte voorraad die 
ik persoonlijk heb gekocht bij dōTERRA en waarover ik 
nog beschik. Ik ontsla dōTERRA en haar filialen van alle 
aansprakelijkheid, schade, boetes, straffen of andere 
regelingen die voortvloeien uit, of verband houden met, 
mijn acties voor en de exploitatie van mijn onafhankelijke 
dōTERRA-bedrijf en alle activiteiten die ermee verband 
houden (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de  presentatie 
van producten of de zakelijke mogelijkheden van dōTERRA 
inclusief het Compensatieplan, de werking van een 
motorvoertuig, de huur van vergader- of opleidingsruimtes, 
het maken van ongeoorloofde claims, de van toepassing 
zijnde wetgeving niet naleven enz.) en ga ermee akkoord 
hen hiervoor schadeloos te stellen.

7. Volledige overeenkomst. Het Contract vormt de volledige 
overeenkomst uit tussen dōTERRA en mijzelf. Beloftes, 
voorstellingen, aanbiedingen of andere communicatie 
niet expliciet vermeld in het Contract zijn niet van kracht. 

In het geval van een conflict of inconsistentie tussen het 
Contract van de WA en de Beleidshandleiding (in hun 
huidige of aangepaste vorm), zal de Beleidshandleiding 
voorrang krijgen. De bepalingen van deze sectie 9 evenals 
de overeenkomsten om dōTERRA's bedrijfsgeheimen, 
vertrouwelijke informatie, intellectuele eigendom en ander 
eigen materiaal, zoals beschreven in de Beleidshandleiding, 
blijven ook van kracht na beëindiging van het Contract.

 
Ik ga ermee akkoord dat, niettegenstaande een 
verjaringstermijn die het tegendeel zegt, elke claim of 
actie tegen dōTERRA, voor een daad of nalatigheid met 
betrekking tot het Contract, moet worden opgestart binnen 
één (1) jaar na de datum van de zogenaamde daad of 
nalatigheid die aanleiding gaf tot de claim of de actie. Wordt 
deze termijn niet gerespecteerd dan zal dit alle claims tegen 
dōTERRA voor deze daad of nalatigheid verhinderen. Ik doe 
afstand van alle claims of rechten op andere vormen van 
verjaring.

8. Gebruik van naam en afbeelding. Ik geef dōTERRA 
toestemming mijn naam, foto, persoonlijk verhaal en/of 
beeltenissen in reclame of promotiemateriaal te gebruiken 
en doe afstand van alle claims voor vergoedingen voor 
dergelijk gebruik.

9. Elektronische communicatie. Ik geef dōTERRA en haar 
filialen de toestemming met mij te communiceren via 
elektronische mail of fax op het e-mailadres of faxnummer 
dat in dit Contract van de WA is vermeld. Bovendien, geef ik 
dōTERRA door middel vandit Contract, de toestemming mij 
via e-mail te contacteren voor aanbiedingen en verzoeken 
voor de verkoop en aankoop van dōTERRA-producten. Als 
ik dergelijke berichten niet wil ontvangen, plaats ik hier mijn 
initialen____________

10. Gegevensbescherming. Ik begrijp dat dōTERRA de 
persoonsgegevens in deze kandidatuur/overeenkomst of 
mij geleverd door dōTERRA in verband met mijn Contract, 
ergens in de toekomst zal verwerken, zoals beschreven in 
het dōTERRA Privacybeleid, dat onderaan is toegevoegd. Dit 
beleid beschrijft hoe dōTERRA persoonsgegevens verwerkt, 
met inbegrip van de soorten verzamelde gegevens, de 
redenen waarom ze worden verwerkt, welke de partijen zijn 
waartussen gegevens mogen worden uitgewisseld en uw 
rechten met betrekking tot de verwerking van de gegevens.

 
Ik ga ermee akkoord dat als ik verkooprapporten met 
persoonsgegevens van andere WA's ontvang, ik deze 
gegevens enkel zal gebruiken voor de administratie en 
ontwikkeling van mijn verkooporganisatie, en dat ik bij 
beëindiging van mijn Contract, al deze persoonsgegevens 
onmiddellijk uit mijn bestanden zal verwijderen, tenzij de 
wet anders voorschrijft. De partijen komen overeen dat deze 
verplichting van kracht blijft na beëindiging van het Contract.

 
Ik ga ermee akkoord dat wanneer ik als onafhankelijk 
contractant, tijdens mijn bedrijfsvoering, persoonsgegevens 
van klanten, inclusief creditcardgegevens, verzamel en/
of verwerk, ik erop zal toezien dat deze informatie wordt 
verwerkt, bewaard en verwijderd in naleving van relevante 
privacy en gegevensbeschermingswetgeving.

11. Toepasselijk recht. Nederlands recht is van toepassing op 
het Contract.
* Alle woorden met handelsmerken of geregistreerde symbolen zijn 

handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van dōTERRA 
Holdings, LLC.

Tekening ___________________________________________ NL_20200507




