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VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE AANMELDING ADVISEUSE/ADVISEUR/VIP Klant
1. Werkgebied
1.1

De Adviseuse /Adviseur/VIP Klant, hierna Adviseuse genoemd, wordt geen beperking aangaande het werkgebied opgelegd.

2. Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging
2.1
2.2
2.3

2.4

De Adviseuse Overeenkomst, hierna: “Overeenkomst”, vangt aan per 1 December 2012 of latere datum van ondertekening van het
Aanmeldingsformulier Adviseuse Vita Nova Cosmetics BV distributeur van Nutrimetics producten in Nederland (“Vita Nova Cosmetics”) en wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd.
leder der partijen kan de Overeenkomst te allen tijde door opzegging beëindigen, zonder dat enige opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen en
zonder enige verplichting tot voortzetting van aankopen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de andere partij.
Indien de Adviseuse binnen 14 dagen na aanvang daarvan de Overeenkomst beëindigt dan geldt dat de Adviseuse alle tot en met de datum van
beëindiging gekochte producten, inclusief de Beautykit)/VIPKit aan Vita Nova Cosmetics kan retourneren, waarna Vita Nova Cosmetics de Adviseuse
de aanschafprijs volledig zal vergoeden, minus:
de waarde van de aan de Adviseuse geleverde producten, die niet geretourneerd zijn aan Vita Nova Cosmetics;
de aanschafwaarde van geretourneerde producten die zich in slechte of onverkoopbare staat bevinden;
een verwerkingstoeslag van 10% (over de oorspronkelijke aanschafprijs);
een bedrag gelijk aan de waarde van de reeds door Vita Nova Cosmetics betaalde bonussen op de geretourneerde producten, zoals beschreven in
het geldende Business Plan.
Vita Nova Cosmetics kan, indien de Adviseuse enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke
verklaring (verzonden naar het laatst bekende email, adres of fax nummer van de Adviseuse) onmiddellijk ontbinden, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling vereist is. De Adviseuse dient de in haar bezit zijnde producten binnen 14 dagen na deze beëindiging te retourneren aan Vita Nova
Cosmetics, die de aanschafprijs van de producten zal vergoeden conform het bepaalde sub 2.3.

3. Verplichtingen Adviseuse
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

3.12

De Adviseuse zal zich houden aan het beleid, de regels en voorschriften van Vita Nova Cosmetics. Vita Nova Cosmetics behoudt zich het recht voor dit
beleid, de regels en voorschriften van tijd tot tijd aan te passen; De Adviseuse zal van het beleid, de regels en voorschriften en de aanpassingen daarop
tijdig op de hoogte gebracht worden.
De Adviseuse koopt producten in bij Vita Nova Cosmetics met kortingen zoals beschreven in het op dat moment geldende Business Plan. Het Business
Plan is te vinden op de website op www.vitanova-cosmetics.nl.
De Adviseuse dient iedere bestelling vooraf te betalen middels de online/elektronische bestel en betalingsmodule (incl. BTW).
De Adviseuse zal de producten slechts ter verkoop aanbieden volgens de filosofie van Vita Nova Cosmetics en niet voor enig ander gebruik of doel.
De Adviseuse zal alleen de literatuur en promotiematerialen gebruiken die door Vita Nova Cosmetics ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de
verkoop van de producten van Vita Nova Cosmetics.
De Adviseuse zal haar zaken te allen tijde afhandelen op een ethische, eerlijke manier, volgens goed koopmansgebruik en in overeenstemming met de
filosofie van Vita Nova Cosmetics.
De Adviseuse is op het moment van ondertekening van de Overeenkomst 18 jaar of ouder.
De Adviseuse plaatst geen advertentie in welk medium dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vita Nova Cosmetics. Een kopie
van de voorgestelde advertentie dient minimaal 4 weken voor plaatsing ter goedkeuring toegestuurd te worden aan Vita Nova Cosmetics. Vita Nova
Cosmetics zal binnen 2 weken de advertentie al dan niet goedkeuren.
De waarde van alle producten die in het bezit zijn van de Adviseuse en die ondanks herhaald verzoek hiertoe niet volledig betaald worden, zullen
worden verrekend met de inkoopkortingen of bonussen ten gunste van de Adviseuse.
De Adviseuse doet geen uitspraken, beweringen, toezeggingen of voorspellingen gerelateerd aan het bedrijf, de service, de werkmethode of het
marketingplan die niet opgenomen zijn in de literatuur van Vita Nova Cosmetics.
De Adviseuse zal eerlijk zaken doen op rechtsgeldige wijze en in geen geval Vita Nova Cosmetics in diskrediet brengen. Indien de Adviseuses onjuiste
of misleidende beweringen doet over de mogelijkheden of verkrijgbare service kan Vita Nova Cosmetics de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De adviseuse heeft geen verplichting tot het geven van workshops, party’s of beauty momenten.

4. Positie Adviseuse
4.1
4.2
4.3
4.4

De Adviseuse is een zelfstandig ondernemer. Zij treedt door het aangaan van de Overeenkomst niet in dienst van Vita Nova Cosmetics. Partijen beogen
geen bemiddelingsovereenkomst of andere vorm van overeenkomst van opdracht aan te gaan.
De Adviseuse handelt voor eigen rekening en risico. Zij kan Vita Nova Cosmetics niet vertegenwoordigen of op enigerlei wijze binden. Partijen beogen
geen agentuur overeenkomst aan te gaan.
De Adviseuse is verantwoordelijk voor aangifte en afdracht bij de desbetreffende belastingdienst voor alle haar en haar werkzaamheden betreffende
belastingen en andere lasten.
Gedurende de Overeenkomst zal de Adviseuse geen andere dan door Vita Nova Cosmetics geleverde producten verkopen, die soortgelijk of
aanverwant zijn aan de producten van Vita Nova Cosmetics.

5. Overige bepalingen
5.1
5.2
5.3
5.4

Deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen de Adviseuse en Vita Nova Cosmetics. Er bestaan geen geschreven of mondelinge afspraken,
waarborgen of garanties tussen de Adviseuse en Vita Nova Cosmetics of haar vertegenwoordigers anders dan omschreven in bovenstaande.
Indien Vita Nova Cosmetics het noodzakelijk vindt de voorwaarden, werkmethode of het Business Plan op enigerlei wijze te veranderen of aan te
passen, vervangen deze nieuwe regels alle voorafgaande regels zoals gepubliceerd door Vita Nova Cosmetics.
Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Als Adviseuse bent u onafhankelijke verkoper van Nutrimetics producten en geen medewerker van de Vita Nova Cosmetics dan wel Nutrimetics.

