
Voorwaarden en bepalingen Aanvraagformulier voor ABO Belgium 

1. Aanvraag; Totstandkoming van contract. Door het indienen van dit Registratieformulier stemt de
hierin vermelde persoon (“u”) ermee in om als tussenpersoon voor Amway, ook wel een Amway Business
Owner (“ABO”) genoemd, te fungeren volgens de voorwaarden en bepalingen vermeld in dit document
en alle bijbehorende documenten, op voorwaarde dat Amway deze aanvraag accepteert en dat aan
andere vereisten is voldaan. Indien medeaanvragers vóór 1 februari 2021 een ABO-contract hebben
afgesloten dat vervangen wordt door dit Contract, zullen deze medeaanvragers gezamenlijk optreden als
tussenpersonen, en zal de term "u" naar hen beiden verwijzen. Het ABO-contract (“Contract”) bestaat,
naast deze Voorwaarden en bepalingen, uit de Zakelijke Voorwaarden en bepalingen, de Normen voor
Digitale Communicatie, de Good Standing Policy, de Privacyverklaring, diverse andere Beleidsdocumenten 
en Normen, en eventuele andere documenten die later door Amway worden uitgebracht en
gekwalificeerd als Bijbehorende Documentatie (gezamenlijk aangeduid als “Bijbehorende
Documentatie”). Al deze documenten kunnen van tijd tot tijd door Amway worden gewijzigd. Met
uitzondering van eventuele documenten die later door Amway worden uitgebracht en gekwalificeerd als
Bijbehorende Documentatie, zijn alle bovenstaande documenten tot uw beschikking gesteld in verband
met het indienen van dit Registratieformulier. U accepteert dat niet-naleving van deze Voorwaarden en
bepalingen of een clausule in de Bijbehorende Documentatie zal worden beschouwd als een schending
van het ABO-contract. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en bepalingen en een
clausule in de Bijbehorende Documentatie, zijn deze Voorwaarden en bepalingen doorslaggevend.
Amway kan dit Registratieformulier naar eigen discretie aanvaarden of afwijzen. Wanneer dit
Registratieformulier door Amway wordt geaccepteerd, wordt dit ABO-contract van kracht en bindend
zodra deze aanvaarding heeft plaatsgevonden en, indien van toepassing, u het vaste jaarlijkse bedrag
heeft betaald voor de door Amway verleende administratieve en webdiensten, en eventuele updates van
de Amway literatuur. Het contract zal echter als beëindigd worden beschouwd wanneer u het vervolgens
niet ondertekend binnen de voorgeschreven termijn in Regel 3.5 van de Zakelijke Voorwaarden. Na
aanvaarding zal dit Contract gelden als bindende overeenkomst tussen u en AMWAY Belgium., een
vennootschap naar het recht van de staat Delaware in de Verenigde Staten, statutair gevestigd te Ada,
Michigan, Verenigde Staten, ingeschreven in de Secretary of State in Delaware, Verenigde Staten. En
kantoorhoudende te Kunstlaan 50/18, 1000 Brussel, België. (“Amway”) geregistreerd onder nummer
0423.752.91,, ten deze vertegenwoordigd door haar rechtsgeldige vertegenwoordiger ,(gezamenlijk de
"Partijen"). Amway kan dit Contract aanvaarden door u een bevestiging te sturen via een geschikte
verzendmethode, tezamen met uw Amway-identificatienummer. Indien Amway dit Contract niet
aanvaardt, zal Amway u hiervan schriftelijk in kennis stellen en eventuele aan Amway in verband met dit
Contract betaalde bedragen terugbetalen, op voorwaarde dat u alle Amway-literatuur en -producten op
kosten van Amway retourneert.  U kunt u het Contract zonder boete of aansprakelijkheid en zonder
opgave van reden ontbinden door binnen 90 kalenderdagen na kennisgeving van de aanvaarding van dit
Contract Amway schriftelijk van uw wens tot ontbinding van het Contract op de hoogte te stellen. In dat
geval zullen eventuele aan AMWAY betaalde bedragen in verband met dit Contract aan u worden
terugbetaald.

Herroepingsrecht 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te 
herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om 
het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Amway Belgium Co., Kunstlaan 50/18 1000 Brussel, 
België) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor 
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U 
kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook 
elektronisch invullen en opsturen via onze website www.amway.nl Als u van deze mogelijkheid gebruik 
maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een 
ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om 



 
 

uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de 
herroepingstermijn is verstreken.  
Gevolgen van de herroeping  
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, 
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor 
een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en 
in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de 
overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee 
u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder 
geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten 
met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen 
heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit 
de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. 
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.  
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.  
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik 
van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen 
vast te stellen. 
 
2. Duur; Verlenging. 
a. Het Contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Tenzij het Contract door u of Amway eerder wordt 
beëindigd op de wijze zoals vermeld in paragraaf 12 (hieronder), blijft het Contract van kracht tot 31 
december van het kalenderjaar waarin Amway het Contract heeft aanvaard, indien het Contract vóór 30 
juni door Amway werd aanvaard. Bij aanvaarding op of na 1 juli blijft het Contract van kracht tot en met 
31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het Contract door Amway werd aanvaard. 
b. Tenzij het Contract eerder wordt beëindigd, verloopt het Contract automatisch na 31 december van 
het desbetreffende kalenderjaar. 
c. Het Contract kan worden verlengd door betaling van de verlengingsvergoeding en door een verzoek 
daartoe bij Amway in te dienen, conform artikel 3.9 van de Zakelijke Voorwaarden, of door middel van 
automatische verlenging, indien dit schriftelijk met Amway is overeengekomen. Alle 
verlengingsverzoeken moeten worden goedgekeurd door Amway. Amway kan een verzoek tot verlenging 
zonder opgave van reden weigeren zoals omschreven in artikel 3.9 van de Zakelijke Voorwaarden. In dat 
geval zal Amway eventuele bedragen die u in verband met deze verlenging aan Amway heeft betaald, aan 
u terugbetalen. 
d. Tenzij met Amway schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft elke contractverlenging 
een duur van een kalenderjaar. 
 
3. Geen arbeidsverhouding. Uit de in dit Contract opgenomen bepalingen kan geen arbeidsverhouding, 
franchise of andere afhankelijke relatie tussen u en Amway worden afgeleid, en u doet hierbij afstand van 
enige vordering in dit verband.  
a. U begrijpt en stemt ermee in dat u volgens dit Contract handelt als zelfstandige, onafhankelijke 
contractspartij en tussenpersoon die de verkoop van Amway-producten bevordert, en dat u geen 
commerciële vertegenwoordiger, agent of medewerker van Amway bent.. 
b. U gaat er verder mee akkoord dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle kosten met betrekking 
tot de aanvraag en het voeren van een eigen zaak als een ABO. Als zodanig heeft Amway nooit enige 
inspanningen van uw kant geëist qua tijd of geld, noch heeft Amway erin toegestemd de tijd en kosten te 
vergoeden die u heeft besteed aan het runnen van een ABO Business, volgens de definitie in Hoofdstuk 2 
van de Zakelijke Voorwaarden. 
 
 
 
 



 
 

4. Bereik van de aanstelling en voordelen. 
a. Indien u als ABO wordt aangesteld, en aan de voorwaarden van dit Contract voldoet, verleent AMWAY 
u het recht om Amway-producten te promoten en verkopen aan de eindgebruikers (“Eindklanten”) in de 
markt, volgens de definitie in Hoofdstuk 2 van de Zakelijke Voorwaarden. 
b. Verder kunt u: (a) beloningen ontvangen, zoals contante beloningen, bonussen, commissie, of ander 
vormen van betalingen door Amway zoals hieronder beschreven; (b) deelnemen aan het verkoop-
incentiveprogramma; (c) personen sponsoren, ondersteunen en motiveren om zich bij Amway aan te 
sluiten volgens de voorwaarden omschreven in het Core Plan (Amway Sales & Marketing Plan), ofwel het 
“Plan”), dat aan u beschikbaar is gesteld; en (d) rechtstreeks bij Amway producten van Amway kopen voor 
persoonlijk gebruik. 
 
5. Uw verplichtingen. 
a. U dient zich in te spannen om het merkbewustzijn voor Amway en de producten van Amway te 
bevorderen, om Eindklanten voor Amway te werven, om deze Eindklanten van dienst te zijn en te 
adviseren, en vooral om commerciële transacties voor de verkoop van Amway-producten tot stand te 
brengen. 
b. U dient Eindklanten zo goed mogelijk te adviseren en de technische en commerciële kennis te 
verwerven die daarvoor nodig is. U dient Amway direct op de hoogte te stellen van eventuele berichten 
over gebreken of soortgelijke verklaringen die u ontvangt van Eindklanten. 
c. U stemt ermee in om Amway direct op de hoogte te stellen van eventuele twijfels over de 
kredietwaardigheid van de door u geworven Eindklanten, ongeacht of deze reeds bekend waren of u later 
ter ore komen. U bent niet gerechtigde om openstaande schulden te innen. 
d. U dient de belangen van Amway te beschermen. U dient zich te houden aan de distributieaanwijzingen 
van Amway. 
e. U mag geen Amway-producten aanbieden voor lagere prijzen dan door Amway vastgesteld of met 
betalings- en leveringsvoorwaarden die afwijken van de huidige geldende voorwaarden. 
f. U dient Amway schriftelijk op de hoogte te stellen van alle omstandigheden die van belang zijn voor het 
succes van Amway-producten en de relaties met Eindklanten. U stemt ermee in dat u Amway onmiddellijk 
op de hoogte zal stellen van eventuele inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of 
auteursrechten, evenals de knowhow van Amway met betrekking tot de Amway-producten, ongeacht of 
deze inbreuken u reeds bekend waren of u later ter ore komen.  U dient de vereisten met betrekking tot 
de intellectuele eigendom van Amway strikt na te volgen, in overeenstemming met Hoofdstuk 9 van de 
Zakelijke Voorwaarden. 
g. U dient alle wettelijke en/of officiële voorschriften, wetten, instructies, besluiten of verordeningen na 
te leven die betrekking hebben op u of distributie van Amway-producten. U bent zelf verantwoordelijk 
voor het naleven van de regels voor eerlijke concurrentie in de markt, volgens de definitie in Hoofdstuk 2 
van de Zakelijke Voorwaarden.  U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen en 
heffingen evenals de gemaakte kosten en rechten in het kader van de oprichting en/of bedrijfsvoering 
van uw business. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en fiscale regels, en 
alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of codes na te leven bij het uitvoeren van de onder het 
Contract toegestane werkzaamheden, waaronder mede begrepen naleving van alle van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming.  Bovendien zegt u hierbij toe geen handelingen te 
verrichten waarmee u de reputatie van Amway of andere ABO’s in gevaar brengt, of de goodwill 
verbonden aan de naam en de handelsmerken van Amway kunt schaden.  U gaat ermee akkoord bewijs 
van deze naleving te leveren, wanneer Amway daar van tijd tot tijd om vraagt.  
h. U dient de producten van Amway aan klanten te presenteren in een locatie die past bij het imago en 
de verkoopfilosofie van Amway. Eventuele reclame voor Amway-producten dient te voldoen aan Artikel 
4.3.5 van de Zakelijke Voorwaarden. 
i. U dient zich strikt te houden aan de eisen met betrekking op de privacy en vertrouwelijke gegevens, 
zoals gedefinieerd in Artikel 4.19 van de Zakelijke Voorwaarden. 
 
6. Voorwaarden en bepalingen voor productaankopen. Een specifieke beschrijving van de Amway-
producten treft u aan in de officiële Amway-literatuur en op de officiële websites van Amway.  Aankopen 



 
 

van Amway-producten door Eindklanten vinden plaats in overeenstemming met de voorwaarden en 
bepalingen voor aankopen zoals vermeld in de officiële Amway-literatuur. Amway behoudt zich het recht 
voor te allen tijde de verkoop van welk product of welke productlijn dan ook te stoppen of op te schorten 
en wijzigingen in de ABO-prijslijst aan te brengen. 
 
7. Beloning. De beloningen volgens het Amway Core Plan worden maandelijks berekend op basis van de 
verkoop van Amway-producten en -diensten aan eindgebruikers, die door u en de betreffende 
businessgroep zijn aangeprezen zoals omschreven in de Bijbehorende Documentatie.  
 
8. Gebruik van naam en beeltenis. U geeft Amway toestemming om foto's, video's en andere opnamen 
van u te verkrijgen; voor zover van toepassing geldt deze toestemming ook voor medeaanvragers. U geeft 
Amway specifiek toestemming om dergelijk opgenomen fotografisch en/of audiovisueel materiaal te 
gebruiken voor alle wettelijke doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik op 
internet (het World Wide Web) en in de brochures en advertenties van Amway, zonder dat hier een 
vergoeding tegenover staat. U kunt deze toestemming intrekken door daartoe een officiële brief aan naar 
voormeld geregistreerd adres van Amway te sturen, waarin u uw wens tot intrekking van uw toestemming 
kenbaar maakt. 
 
9. Verkoopondersteunend materiaal (Business Support Material - BSM). Een ABO is niet verplicht om 
een bepaalde hoeveelheid BSM aan te kopen. Het begrip BSM is gedefinieerd in Hoofdstuk 2 van de 
Zakelijke Voorwaarden. 
 
10. Overdracht. Dit Contract mag uitsluitend door u worden overgedragen en ook de hiermee verbonden 
rechten en plichten mogen uitsluitend door u worden toegewezen of gedelegeerd na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Amway, volgens de procedures beschreven in Hoofdstuk 6 en 10 van de 
Zakelijke Voorwaarden. 
 
11. Wijziging van de voorwaarden. Amway mag de voorwaarden van dit Contract geheel of gedeeltelijk 
wijzigen, met inbegrip van de voorwaarden van de Bijbehorende Documentatie, door dergelijke 
wijzigingen bekend te maken in de officiële Amway-literatuur, op de officiële website(s) van Amway of 
door middel van een ander wettelijk toegestaan middel. Alle wijzigingen zijn van kracht vanaf de in de 
bekendmaking genoemde datum, maar niet eerder dan vier (4) weken na bekendmaking, tenzij de wet 
anders bepaalt. Indien er wijzigingen van het Contract nodig zijn om het Contract of een deel van het 
Contract in overeenstemming te brengen met het toepasselijke recht, zullen deze wijzigingen echter 
onmiddellijk na aanvaarding door Amway van kracht zijn. Indien u bezwaren heeft tegen dergelijke 
wijzigingen, mag u het Contract met onmiddellijke ingang opzeggen. 
 
12. Beëindiging. 
a. U kunt dit Contract beëindigen door Amway hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 
b. Eventuele beëindiging door Amway zonder opgaaf van reden dient te voldoen aan de wettelijk 
voorgeschreven vereisten voor voorafgaande kennisgeving. 
c. Beëindiging door Amway wegens contractbreuk door u dient plaats te vinden volgens de bepalingen in 
Hoofdstuk 11 en 12 van de Zakelijke Voorwaarden. 
d. Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook eindigen ook de onderlinge rechten en 
plichten van de Partijen, met uitzondering van de hierin vermelde rechten en plichten die na beëindiging 
blijven bestaan of die volgens de wet onverminderd van kracht blijven. 
 
13. Toepasselijk recht. Dit contract wordt beheerst, uitgelegd en geïnterpreteerd naar Belgisch  
recht.Partijen zullen zich inspannen een eventueel geschil voortvloeiend uit of verband houdend met dit 
Contract onderling te beslechten. Indien een minnelijke regeling niet mogelijk is, dient het geschil te 
worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.  
 
 



 
 

14. Diversen.  
a. Dit Contract, inclusief de Bijbehorende Documentatie, vermeldt al hetgeen is overeengekomen door de 
Partijen. Er zijn geen andere overeenkomsten, aanvullende afspraken of voorwaarden en bepalingen. Dit 
Contract vervangt eventuele mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of voorwaarden, die vóór het 
sluiten van dit Contract zijn opgesteld, evenals andere correspondentie of voorstellen die vóór het sluiten 
van dit Contract zijn gedaan. 
b. Tenzij wettelijk anders is bepaald, verjaren alle vorderingen onder dit Contract na 12 maanden. De 
verjaringstermijn gaat in bij het ontstaan van de vordering, maar pas nadat de partij die de vordering 
indient kennis heeft genomen van de feiten die aanleiding geven tot de vordering. Deze beperking geldt 
niet voor de aansprakelijkheid voor opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van de schending van iemands leven, lichaam of gezondheid, of aansprakelijkheid in 
verband met producten; in dergelijke gevallen zullen de wettelijke verjaringstermijn en de wettelijk 
bepaalde aanvang van de verjaringstermijn gelden. 
c. Indien een bepaling van dit Contract, met inbegrip van de Bijbehorende Documentatie, ongeldig of niet-
afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen van het 
Contract, die onverminderd van kracht zullen blijven. 
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