GEBRUIKERSVOORWAARDEN
LEES DEZE VOORWAARDEN EN ONS PRIVACY BELEID (“PRIVACY BELEID”) ZORGVULDIG
DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE OF EEN HERBALIFE NUTRITION
PRODUCT OF DIENST KOOPT.
Deze Gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”) maken onderdeel uit van de algemene
voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van deze website (de “Site”), ongeacht of je
kan worden aangemerkt als Distributeur of Preferred Customer (“jij”). Deze Site is eigendom van
Herbalife Internationals of America, Inc., een in Nevada gevestigde onderneming en wordt mede
onderhouden door Herbalife International Products B.V., gevestigde te Utrecht (3528 BJ) aan de
Papendorpseweg 95, Secoya Building C (“Herbalife Nutrition”, “wij” of “ons”).
Door jouw gebruik van de Site, waaronder alle informatie, gegevens, teksten, software,
afbeeldingen, geluid en/of overig materiaal die/dat op deze Site aanwezig is, of door jouw gebruik
of aanschaf van Herbalife Nutrition producten bevestig je jouw gebondenheid aan deze
Gebruikersvoorwaarden en ben je gehouden naar deze Gebruikersvoorwaarden handelen. Wil of
kun je dat niet, dan kun je geen gebruik maken van deze Site.
Deze Gebruikersvoorwaarden, het Herbalife Nutrition privacy beleid en andere voorwaarden die
hierin zijn opgenomen, bijvoorbeeld middels een verwijzing (gezamenlijk “Aanvullende
Voorwaarden”) vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Herbalife Nutrition en treden in de
plaats van alle eerdere afspraken, regelingen, onderhandelingen en discussies, zowel mondeling
als op schrift, met betrekking tot soortgelijke onderwerpen. Indien Herbalife Nutrition ervoor kiest
een bepaalde bepaling niet af te dwingen, heeft dit geenszins betrekking op andere bepalingen.
Dit verandert tevens niets aan het recht van Herbalife Nutrition om die bepaling in de toekomst wel
weer af te dwingen.
De Site en de daarop opgenomen informatie kan (geheel of gedeeltelijk) worden gewijzigd,
verbeterd of worden verwijderd zonder voorafgaand(e) bericht of goedkeuring. Door het gebruik
van de Site voort te zetten, accepteer je het risico dat bepaalde informatie kan worden gewijzigd
of verwijderd.

1. WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor om:
•
•

Deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen;
Deze Site naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk aan te passen, te verbeteren, uit te
breiden of stop te zetten.

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden, naar eigen goeddunken,
geheel of gedeeltelijk, aan te passen, te updaten, stop te zetten, te verwijderen, te herzien of op
andere wijze te veranderen. Indien je ons informatie verschaft, de Site gebruikt of bezoekt of ingaat
op een aanbieding nadat wij de Gebruikersvoorwaarden hebben aangepast, wordt aangenomen
dat je de nieuwe Gebruikersvoorwaarden hebt gelezen, het begrepen en akkoord gaat met de
inhoud. De meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden kan worden gevonden op deze
Site en treedt in de plaats van alle eerdere of andere versies.
Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om deze Gebruikersvoorwaarden door te nemen voordat
je de Site gebruikt.
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2. TOEGANG
Om de Site te kunnen gebruiken, moet je toegang hebben tot het internet en de relevante kosten
daartoe betalen. Ook heb je apparatuur nodig die jou in staat stelt om toegang te krijgen tot het
internet. Jij bent volledig zelf verantwoordelijk voor de aanschaf, de aansluiting en de installatie,
het laden, het gebruik en het onderhoud van alle voornoemde apparatuur en draagt alle kosten in
dat kader. Jij bent volledig zelf verantwoordelijk voor het scannen van uw apparatuur en
programmatuur op computervirussen en andere soortgelijke problemen voordat je de apparatuur
gaat gebruiken. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in dat kader expliciet van
de hand.

3. BEVOEGDHEID
Op (bepaalde onderdelen van) deze Site kan een leeftijdsrestrictie van toepassing zijn. Ook
kunnen wij andere criteria toepassing om jou al dan niet toegang te geven tot (bepaalde
onderdelen van) de Site. Als dat het geval is, informeren wij je daarover.

4. HERBALIFE NUTRITION PREFERRED CUSTOMER OF
HERBALIFE NUTRITION ONAFHANKELIJKE DISTRIBUTEUR
Herbalife® Nutrition producten en diensten worden verkocht via Herbalife Nutrition’s netwerk van
Onafhankelijke Distributeurs. Om Herbalife® Nutrition producten of diensten aan te kunnen
schaffen, hoef je geen Distributeur te worden. Je kan eveneens producten aanschaffen door een
Herbalife Nutrition Preferred Customer te worden. Indien je interesse hebt in het kopen van
producten van een Distributeur, of indien je Preferred Customer wil worden, verwijzen we je naar
het onderdeel ‘onze Producten’ op de Site. Heb je interesse in het opstarten van je eigen
onderneming als zijnde Herbalife Nutrition Onafhankelijke Distributeur, dan kun je daarover meer
informatie vinden op het onderdeel ‘Start je Business’.

4. INFORMATIE EN PRIVACY
Als je informatie verstrekt op de Site, zorg je ervoor dat deze informatie accuraat, up to date en
compleet is en stem je ermee in dat je dergelijke informatie up to date houdt en zelf waar nodig
updatet. Wij gebruiken de door jou verstrekte informatie in overeenstemming met ons Privacy
Beleid, welke je hier kan vinden.

5. FORUMS
Forums, bulletin boards, chat rooms of andere interactieve onderdelen van de Site ("Forums")
worden aangeboden gebruikers in staat te stellen hun meningen en ideeën te delen. De gebruiker
die inhoud plaatst is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, juistheid en waarheid van
dergelijke inhoud. Herbalife Nutrition heeft hier geen controle over. Ook heeft Herbalife Nutrition
geen controle over hoe dergelijke inhoud door andere gebruikers wordt ontvangen en wijst dan
ook elke verantwoordelijkheid van de hand.
Wij kunnen niet alle berichten van gebruikers op de Forums beoordelen en doen dat dan ook niet.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of de meningen die daarin worden
uitgedragen. Het plaatsen van inhoud op de Forums wordt per definitie gezien als zijnde een
openbaarmaking aan het publiek. Wij houden ons het recht voor, maar zijn daartoe niet verplicht,
om berichten naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te verwijderen, verplaatsen of aan te
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passen. Ook kunnen wij berichten verwijderen, verplaatsen, aanpassen of ontsluiten wanneer dit
verplicht is op grond van de wet of wanneer dit op basis van redelijkheid en billijkheid vereist is om
onze rechten en eigendommen, en die van gebruikers, te beschermen. Er rust in geen geval een
verplichting op Herbalife Nutrition om Forums te monitoren of om bepaalde inhoud te verwijderen.
Jij begrijpt dat het uploaden of posten van Community Content op een Forum niet gepaard gaat
met een geheimhoudingsplicht aan de zijde van Herbalife Nutrition, en dat Herbalife Nutrition niet
aansprakelijk is voor de openbaarmaking van dergelijke Community Content.
(a) Beperkingen
Ten aanzien van het gebruik van Forums ga je akkoord met onderstaande "Community
Guidelines". Zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen, kan een gebruiker die de
Community Guidelines overtreedt, op permanente basis worden verbannen van de Site.
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Het lastig vallen, stalken of op andere wijze misbruiken van een gebruiker;
Het overbrengen, posten, sturen, uploaden, verspreiden of indienen van inhoud die suggereert
dat deelname aan Herbalife Nutrition leidt tot een luxe levensstijl, inclusief maar niet beperkt
tot het delen van afbeeldingen van grote landhuizen, privé helikopters, jets, jachten of
exclusieve auto’s;
Het overbrengen, posten, sturen, uploaden, verspreiden of indienen van inhoud die onwaar,
schadelijk, dreigend, misbruikend, pijnlijk, smadelijk, lasterlijk, kleinerend (inclusief het
kleineren van Herbalife Nutrition), vulgair of obsceen is, pornografie of geweld aanmoedigt,
haatdragend is, terrorisme or illegale activiteiten promoot of op andere wijze verwerpelijk is.
Dit wordt naar eigen goeddunken besloten;
Het overbrengen, posten, sturen, uploaden, verspreiden of indienen van inhoud die schadelijk
is of kan zijn voor de reputatie van Herbalife Nutrition, de producten, de Distributeurs, merken,
handelsnamen of goodwill, of inhoud die dergelijke reputatie kan verslechteren, beschadigen
of verzwakken;
Het overbrengen, posten, sturen, uploaden, verspreiden of indienen van inhoud die
onrechtmatig is, inbreuk maakt op octrooien, merken, handelsnamen, bedrijfsgeheimen,
publicatie recht, privacy recht, auteursrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom of
ander recht van een derde;
Het overbrengen, posten, sturen, uploaden, verspreiden of indienen van virussen, Trojan
horses of andere schadelijke, verstorende, vernietigende bestanden of materialen die inbreuk
maken op rechten van derden of hun gebruik van de Site;
Het nadoen van een persoon of entiteit of het op andere wijze verbergen van de afkomst van
een bericht of inhoud verstuurt vanuit de Site of aan Herbalife Nutrition, inclusief het vervalsen
van een TCP/IP adres of een onderdeel van de header informatie om welke reden dan ook;
Het overbrengen, posten, sturen, uploaden, verspreiden of indienen van persoonlijke
advertenties, junk mail, spam, kettingbrieven, pyramide spellen of het aanbieden van
producten of diensten in andere markten dan specifiek aangegeven op het specifieke Forum;
of
Het overtreden van een toepasselijke lokale, regionale, nationale of internationale wet;
Het gebruiken van de Site wanneer je jonger bent dan 18 jaar;
Het overbrengen, posten, sturen, uploaden, verspreiden of indienen van inhoud die te maken
heeft met het werven van gelden of het aanbieden, promoten of acquireren van producten of
diensten. Ook stem je ermee in anderen niet aan te moedigen om deel te nemen aan een
andere commerciële online dienst of organisatie;
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•

•
•

Het verzamelen of vergaren van informatie van een gebruiker of het op andere wijze gebruiken
van geautomatiseerde middelen (zoals maar niet beperkt tot harvesting bots, robots, spiders
of scrapers);
“frame”, “mirror” of “deep link” onderdelen van de Site zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming;
Het linken naar pagina’s op de Site vanuit andere websites waarop claims worden geuit over
de geneeskundige werking of gezondheid-versterkende werking van producten, ongeacht of
dergelijke producten worden geproduceerd, vermarkt, verkocht of gedistribueerd door
Herbalife Nutrition.

Wij onderschrijven geen Community Content op de Forums en wijzen elke verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid ten aanzien van welke gebruiker dan ook voor verlies, (directe, gevolg of
punitieve) schade, lichamelijke schade of andere claims ten aanzien van Community Content van
de hand, ook wanneer die gebruiker onterecht uit is gegaan van de juistheid van Community
Content. Door Community Content te plaatsen op een Forum of op andere wijze met ons te delen,
verstrek je ons automatisch een eeuwigdurend, wereldwijd, royalty-vrij, onherroepelijk, nietexclusief gebruiksrecht om dergelijke inhoud te gebruiken, te produceren, aan te passen, te
publiceren, te vertalen, te sub-licentiëren, afgeleide werken te creëren, deze werken te distribueren
of te verwerken in welke vorm of op welke wijze dan ook. Indien jij niet de rechthebbende bent,
garandeer je dat de daadwerkelijke rechthebbende het voorgaande verleent en toestaat ten
aanzien van Herbalife Nutrition. Ook garandeer je dat de inhoud die door jou wordt gedeeld of
geplaatst de persoonlijkheidsrechten, of andere soortgelijke rechten, van derden niet schaadt.

6. GEBRUIK VAN
EMAILADRESSEN

VIA

DE

SITE

BEKENDGEMAAKTE

Wanneer je een emailadres gebruikt dat aan jou bekend is gemaakt via de Site, stem je ermee in
dat dit emailadres enkel wordt gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en
zal je dit emailadres niet overdragen aan een derde.
•

Alle inhoud die in strijd is Community Guidelines zoals hierboven opgenomen of inhoud die
onwaar, schadelijk, dreigend, misbruikend, pijnlijk, smadelijk, lasterlijk, kleinerend (inclusief
het kleineren van Herbalife Nutrition), vulgair of obsceen is, pornografie of geweld aanmoedigt,
haatdragend of op andere wijze verwerpelijk is of inbreuk maakt op een
geheimhoudingsovereenkomst, rechten van intellectuele eigendom van derden of andere
rechten;

•

Niet-openbare informative over een bedrijf;
Bedrijfsgeheimen; of
Codes, bestanden of programma’s zoals virussen die zijn ontworpen om te verstoren, te
vernietigen, te compromitteren of de werking van een apparaat te beperken;
Het verzenden van spam is ten strengste verboden. Spam wordt in dit geval gedefinieerd als
het verzenden van een ongevraagd bericht naar personen, entiteiten, nieuwsgroepen, fora,
mailing lijsten of andere groepen tenzij daartoe op voorhand toestemming voor is verkregen
van de ontvanger(s) of tenzij al een zakelijke relatie bestaat met de ontvanger(s). ONTVANG
JE SPAM VAN IEMAND DIE DE PRODCUTEN OF ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN VAN
HERBALIFE NUTRITION VERKOOPT OF BESCHRIJFT, NEEM DAN METEEN CONTACT
MET ONS OP ZODAT WIJ IN ACTIE KUNNEN KOMEN;

•
•
•
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•
•

•

Het gebruik van valse headers in e-mails of het vervalsen of aanpassen van de afzender van
de email die betrekking heeft op Herbalife Nutrition of onze producten en diensten is verboden;
Indien een persoon of entiteit aangeeft dat hij of zij geen e-mails wenst te ontvangen, stop je
daar mee. Indien een persoon in eerste instantie instemt, maar die toestemming later intrekt,
handel je daarnaar;
Herbalife Nutrition verbiedt de hiervoor genoemde activiteiten, ongeacht hoe deze worden
uitgevoerd.

7. ONZE EIGENDOMSRECHTEN
De Site en alle huidige en toekomstige inhoud, inclusief maar niet beperkt tot artikelen, meningen,
teksten, aanwijzingen, richtlijnen, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, video en audio clips,
advertenties, merken, werken, logo’s, domein namen, codes, handelsnamen, service merken,
octrooien en andere rechten van intellectuele eigendom (inclusief bron- en objectcodes)
(“Werken”) komen, door middel van eigendom of gebruiksrechten, toe aan Herbalife Nutrition of
andere derde partijen en zijn beschermd tegen onrechtmatig gebruik zoals volgt uit toepasselijke
wetgeving en verdragen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is het niet toegestaan om dergelijke Werken
op te slaan, te reproduceren, uit te voeren, over te dragen, te verkopen, te licentiëren, aan te
passen, afgeleide werken te maken, te herpubliceren, te reverse engineeren, up te loaden, aan te
passen, te posten, te openbaren, te framen, te linken, uit te delen of te exploiteren. Niets in deze
Gebruikersvoorwaarden leidt tot de overdracht of de toestemming voor het gebruik van de Werken
zonder voorafgaande toestemming van onze of de relevante rechthebbende. ONRECHTMATIG
GEBRUIK, KOPIËREN, REPRODUCEREN, AANPASSEN, PUBLICEREN, HERPUBLICEREN,
UPLOADEN, FRAMEN, DOWNLOADEN, POSTEN, OVERDRAGEN, UITDELEN, DUPLICEREN
OF ENIG ANDER MISBRUIK VAN DE WERKEN IN TEN STRENGSTE VERBODEN. Elk ander
gebruik van het Werk dan toegestaan onder deze Gebruikersvoorwaarden wordt gezien als een
inbreuk op auteursrechten of octrooien. Je stemt ermee in de Werken niet te gebruiken voor
onrechtmatige doeleinden of om inbreuk te maken op rechten van ons of van derden. Je stemt
ermee in dat je het gebruik van de Site door anderen niet zal of laat frustreren. Het voorgaande
omvat ook het verschaffen van toegang tot de ‘achterkant’ van de Site. Wij zullen onze rechten
stevig handhaven. Wij mogen naar eigen goeddunken Werken toevoegen, veranderen, stopzetten,
verwijderen of pauseren zonder dit vooraf te melden en zonder aansprakelijk te kunnen worden
gehouden. Herbalife Nutrition, het logo en de namen van producten die worden aangeboden,
verkocht of gedistribueerd door ons zijn merken van Herbalife International of America, Inc., of
dochterentiteiten. Andere merken en logo’s op de Site behoren toe aan relevante derden.

8. LIDMAATSCHAP EN INSCHRIJVEN
Bepaalde onderdelen van Site vereisen een inschrijving of aanvullende informatie om toegang te
kunnen verkrijgen. Je kunt zelf kiezen of je deze informatie al dan niet wil verstrekken. Als je ervoor
kiest om geen informatie te delen, kan het zijn dat je geen toegang krijgt tot bepaalde onderdelenv
van de Site.
Als je je inschrijft op de Site, accepteer je verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die
plaatsvinden op of met jouw account, e-mail of wachtwoord. Je verkoopt deze informatie niet aan
derden en draagt je lidmaatschap niet over.
Jij bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van jouw wachtwoord, voor zover relevant, en
voor het afschermen van de toegang tot jouw computer zodat anderen zich geen toegang kunnen
verschaffen tot jouw account.
Je kan je lidmaatschap altijd opzeggen via de Online Support service op de Site of telefonisch via
030 24 80 199.
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9. IDEEËN
We horen graag van gebruikers en verwelkomen jouw opmerkingen over de diensten en producten
van Herbalife Nutrition. Ons bedrijfsbeleid staat het echter niet toe om creatieve suggesties, ideeën
of materialen te accepteren of in overweging te nemen die niet specifiek zijn aangevraagd. Hoewel
we jouw feedback waarderen, verzoeken we je specifiek te zijn in de opmerkingen en dat je verder
geen ideeën, suggesties of materialen toestuurt. Het is onze bedoeling om toekomstige
misverstanden ten aanzien van het ontstaan of de afkomst van een idee, suggestie of materiaal te
voorkomen. Daarom vragen we je om geen origineel creatief materiaal op te sturen.
Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt of plaatst (bijvoorbeeld via
prikborden of in verband met prijsvragen) of als je ons creatieve suggesties, ideeën, notities, foto's,
tekeningen, concepten of andere informatie stuurt ("Inzending" en gezamenlijk de "Inzendingen"),
ondanks ons verzoek om ons geen ongevraagde inzendingen of ander creatief materiaal te sturen,
wordt de inzending als niet-vertrouwelijk behandeld. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt
alle Community-inhoud geacht te zijn opgenomen in de definitie van Inzendingen. Geen van de
Inzendingen is onderworpen aan enige vertrouwelijkheidsverplichting van onze kant, en we zijn
niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van enige Inzending.
Elke inzending kan door ons zonder beperking voor welk doel dan ook worden gebruikt, inclusief
maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending of plaatsing,
en je doet hierbij onherroepelijk afstand van, geeft vrij en geeft afstand van elke claim dat enig
gebruik van dergelijke inzending in strijd is met al uw rechten, onderhevig aan Artikel 16 van deze
Gebruikersvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merken,
persoonlijkheidsrechten,
privacyrechten,
eigendomsof
andere
eigendomsrechten,
publiciteitsrechten of het recht om het materiaal of de ideeën te vermarkten. We hebben en krijgen
onherroepelijk het recht, maar niet de verplichting, om de Inzending te reproduceren, wijzigen,
aanpassen, publiceren, uitzenden, in licentie geven, uitvoeren, posten, verkopen, vertalen,
opnemen, afgeleide werken van maken, distribueren en anderszins gebruiken in alle media, nu
bekend of hierna bedacht, in het hele universum, voor altijd, zonder enige vergoeding of krediet.
Door een Inzending op deze Site of bij ons in te dienen, verklaar je dat een dergelijke Inzending
origineel is en geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief, zonder
beperking, intellectuele eigendomsrechten en rechten op publiciteit en/of privacy.
Alle Inzendingen op de Site en/of ons zijn onze exclusieve eigendom en worden niet erkend of
geretourneerd. Je stemt ermee in en begrijpt dat wij niet verplicht zijn om een Inzending die je op
de Site of ons doet te gebruiken en dat jij niet het recht hebt om dergelijk gebruik af te dwingen.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat jouw relatie met ons geen vertrouwelijke, fiduciaire of andere
speciale relatie is en dat jouw beslissing om materiaal aan ons in te dienen ons niet in een positie
plaatst die verschilt van de positie die wordt bekleed door leden van de algemeen publiek met
betrekking tot jouw Inzending. Je begrijpt en erkent dat we ruime toegang hebben tot ideeën,
verhalen, ontwerpen en ander literair materiaal, en dat er voortdurend nieuwe ideeën bij ons
worden ingediend of worden ontwikkeld door onze eigen medewerkers. Veel ideeën of verhalen
kunnen concurrerend zijn met, vergelijkbaar met of identiek aan jouw Inzending in thema, idee,
plot, formaat of andere aspecten. Je erkent en gaat ermee akkoord dat je geen recht hebt op enige
vergoeding als gevolg van ons gebruik van dergelijk soortgelijk of identiek materiaal.
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10. AANBIEDINGEN
Deze Site kan sweepstakes, wedstrijden of andere promoties bevatten waarvoor je materiaal of
informatie over jezelf moet sturen. Houd er rekening mee dat sweepstakes, prijsvragen of
promoties die via de Site worden aangeboden, onderhevig kunnen zijn aan en vaak worden
beheerst door een afzonderlijke set regels die, naast het beschrijven van dergelijke sweepstakes,
wedstrijden of promoties, geschiktheidsvereisten kunnen hebben, zoals een bepaalde leeftijd of
geografische locatie, gebiedsbeperkingen, algemene voorwaarden voor het gebruik van materiaal
dat je indient, en bekendmakingen over hoe jouw persoonlijke informatie kan worden gebruikt. Het
is jouw verantwoordelijkheid om dergelijke regels te lezen om te bepalen of je al dan niet wilt en in
aanmerking komt om deel te nemen, te registreren en/of mee te doen. Door deel te nemen aan
dergelijke sweepstakes, wedstrijden of andere promoties, stem je ermee in je te houden aan
dergelijke regels en de beslissingen van de hierin geïdentificeerde sponsor(s), die in alle opzichten
definitief en bindend zijn.

11. LINKS
Wij kunnen links naar websites of bronnen van derden verstrekken. Het aanbieden van dergelijke
links is geen goedkeuring van enige informatie, product of dienst die via een dergelijke link wordt
aangeboden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de prestaties van enig deel van het
internet, met inbegrip van andere wereldwijde websites waarnaar de Site kan worden doorgelinkt
en van waaruit toegang tot de Site kan worden verkregen. U wordt verzocht ons op de hoogte te
stellen van eventuele fouten of ongepast materiaal dat wordt aangetroffen op websites waarnaar
deze Site is of kan zijn gelinkt.

12. FOUTEN
Hoewel we proberen de integriteit van de Site te behouden, geven we geen garantie met
betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de Site of andere aanbiedingen. Als u van
mening bent dat u een fout op de Site hebt ontdekt, neem dan contact met ons op via de Online
Support service via de Site of telefonisch via 030 24 80 199 en voeg, waar mogelijk, een
omschrijving van de fout, de URL en jouw contactgegevens bij. Wij zullen redelijke stappen
ondernemen om jouw melding op te pakken.

13. BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE SITE EN HET MATERIAAL EN ALLE WERKEN “AS IS”
EN “AS AVAILABLE” TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD, MET ALLE MOGELIJKE
GEBREKEN DAARBIJ INBEGREPEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, NIET IMPLICIET EN
OOK NIET EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET
BETREKKING TOT EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, EVENTUELE INBREUKEN,
GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEN OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE
WET. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET
TOEGESTAAN; IN DAT GEVAL IS HET VOORGAANDE NIET VAN TOEPASSING. JOUW
RECHTEN ZIJN AFHANKELIJK VAN DE RELEVANTE JURISDICTIE.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ WET, STEM JE ERMEE IN DAT WIJ, ONZE AFFILIATES,
SUBSIDIARIES, LICENTIEGEVERS, HUN RELEVANTE WERKGEVERS EN DIRECTORS
(“VRIJGESTELDE PARTIJEN”) NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORM VAN
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SCHADE, BIJVOORBEELD ALS GEVOLG VAN BENADELING, DE OVEREENKOMST,
STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE,
SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG OF PUNITIEVE SCHADE ALS GEVOLG
VAN OF MET BETREKKING TOT DEZE SITE, DE AANBIEDINGEN, DE FORUMS, DE WERKEN
OF TECHNISCHE FOUTEN OF GEBREKEN, ZELFS INDIEN WIJ ZIJN GEADVISEERD OVER
DIE EVENTUELE MOGELIJKE SCHADE, ONAFHANKELIJK VAN DE OORZAAK VAN DE
SCHADE ZOALS NALATIGHEID, FORCE MAJEURE, STORINGEN, DIEFSTAL EN
VERNIELING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG. IN SOMMIGE JURISDICTIESI S HET
LIMITEREN OF UITSLUITEN VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID NIET
TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL IS HET VOORGAANDE NIET VAN TOEPASSING OP JOU.
Wij geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid,
actualiteit of geschiktheid van informatie, feiten, standpunten, meningen, verklaringen of
aanbevelingen op de Site of in een Werk. Verwijzing naar een product, proces, publicatie of dienst
van een derde partij door middel van een handelsnaam, domeinnaam, merk, logo, fabrikant of
anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door ons. Meningen van
gebruikers van deze Site geven niet noodzakelijkerwijs die van Herbalife Nutrition weer.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het inwinnen van advies van professionals, indien van
toepassing, met betrekking tot de informatie, meningen, advies of inhoud die beschikbaar zijn op
deze Site.
Het internet kan onderhevig zijn aan inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor enige schade aan de computer van een gebruiker als gevolg van een dergelijke inbreuk op
de beveiliging, of van een virus, bugs, geknoei, ongeoorloofde interventie, fraude, een fout,
weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of verzending,
computerlijnstoring of enige andere technische storing. Je dient je er ook van bewust te zijn dat emailzendingen via het internet mogelijk niet veilig zijn en je dient daarmee rekening te houden
voordat je informatie verstrekt aan iemand via internet. We geven geen enkele garantie met
betrekking tot de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van de Site. De Site is
mogelijk tijdelijk niet beschikbaar vanwege onderhoud of storing van computerapparatuur.

14. VRIJWARING
Door gebruik van de Site stem je ermee in om Herbalife Nutrition te vrijwaren, te verdedigen en
schadeloos te stellen ten aanzien van en tegen claims van derden, zogenaamde claims,
verzoeken, vonnissen, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten in het kader van
verdediging zoals redelijke advocaatkosten met betrekking tot:
•

Schendingen van jouw garanties, afspraken of overeenkomsten;

•

Jouw overtredingen van deze Gebruikersvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving;

•

Jouw gebruik van de Site of de Werken in strijd met de Gebruikersvoorwaarden;

•

Informatie of materiaal die/dat is geplaatst of is doorgestuurd via jouw computer of account,
ook al heb je dat niet zelf gedaan, en die/dat inbreuk maakt op rechten van intellectuele
eigendom, bedrijfsgeheimen, octrooien, privacy of andere rechten of schade toebrengt aan
andere personen;
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•

Verkeerde voorstellingen van zaken of informatie.

Je werkt waar nodig mee aan de verdediging van claims die tegen ons worden ingediend of
ingesteld.

15. BEËINDIGING EN AANPASSING
Wij bepalen of jij je hebt gehouden aan deze Gebruikersvoorwaarden. Een dergelijke beslissing
wordt enkel door ons genomen en is bindend. Het overtreden van deze Gebruikersvoorwaarden
kan leiden tot de ontzegging van jouw toegang tot de Site (inclusief Web Property of een emailadres verkregen via de Site) en kan door ons worden gemeld bij de relevante autoriteiten.
Wij behouden ons het recht voor om de Site of een deel daarvan niet langer beschikbaar te stellen
zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. Bij beëindiging van jouw lidmaatschap,
distributeurschap of toegang tot de Site dan wel op verzoek van Herbalife Nutrition dien je alle
materialen die je hebt verkregen via de Site vernietigen. Herbalife Nutrition zal deze bepaling
streng handhaven.
Indien bepaalde bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden worden vernietigd door een
bevoegde Rechtbank, heeft dit geen effect op de overige bepalingen. Deze blijven in dat geval van
kracht. De koppen die in deze Gebruikersvoorwaarden worden gebruikt, dienen uitsluitend ter
informatie en zijn op zichzelf geen afdwingbare bepalingen.

16. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien
uit het gebruik van de Site of van toepassing zijn op de verkoop van een Herbalife Nutrition Product
worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank
te Nederland.

17. CONTACT
In geval van vragen, opmerkingen of zorgen kun je contact op nemen met onze Online Support
service via de Site of telefonisch via 030 24 80 199.
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11/11/2021
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