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BELEID EN PROCEDURES 

Europa 

 
1. INTRODUCTIE 

 

Het beleid en de procedure van Kyӓni regelen uw rechten en verplichtingen als onafhankelijke 

zakelijke partner. U moet uzelf vertrouwd maken met de inhoud van dit beleid en deze procedures en 

vragen die u heeft met betrekking tot dit beleid en deze procedures moet u richten aan het personeel 

van de klantenservice van Kyäni. 

a. Beleid en beloningsplan opgenomen in de onafhankelijke zakelijke 

partnerovereenkomst: Dit beleid en deze procedures, in hun huidige vorm en zoals 

regelmatig gewijzigd door Kyäni, Inc. En Kyäni Europe AB, de gelieerde partijen, of filialen 

die zakendoen in Europa, (hierna samen “Kyäni” of het “bedrijf”), waarna wordt verwezen in 

de Kyäni onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst. Waar dit beleid en de procedures 

zijn opgenomen in de Kyäni onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst door een 

specifieke verwijzing, vormen dit beleid en deze procedures een officieel onderdeel van die 

overeenkomst. 

 
Waar dit beleid en deze procedures niet specifiek zijn opgenomen in deze overeenkomst 

weerspiegelen ze toch de officiële positie van Kyäni met betrekking tot de voorwaarden 

hiervan en elke schending van dit beleid en deze procedures kan een inbreuk van een Kyäni 

onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst vormen, waarbij de zakelijke partner wordt 

onderworpen aan de disciplinaire bepalingen hierin, de beëindigingsbepalingen van de 

overeenkomst. Hierna, wanneer de term “overeenkomst” wordt gebruikt, verwijst deze 

gezamenlijk naar de wederzijdse verplichtingen tussen Kyäni en de onafhankelijke Kyäni 

zakelijke partners zoals bewezen in de aanvraag en overeenkomst, dit beleid en deze 

procedures, het Kyäni wereldwijde beloningsplan en (indien van toepassing) de Kyäni 

zakelijke entiteittoepassing. 

 
Het is de verantwoordelijkheid van elke zakelijke partner om de meest recente versie van dit 

beleid en deze procedures te begrijpen en zich hier aan te houden. Als er een nieuwe 

zakelijke partner wordt gesponsord, moet de sponsorende zakelijke partner de nieuwe 

aanvragende zakelijke partner helpen deze lopende verplichting te begrijpen. 

 
b. Doel van het beleid: Kyäni produceert innovatieve producten en brengt deze producten 

op de markt via onafhankelijke zakelijke partners. Kyäni investeert veel in het bieden van 

marketingmateriaal, het ontwikkelen van merkwaarde voor het bedrijf en het ontwikkelen 

van beloningssystemen voor zakelijke partners. Maar het succes van het bedrijf en het 

succes van zakelijke partners zijn uiteindelijk nog steeds afhankelijk van de integriteit van 

de individuele mannen en vrouwen die de producten op de markt brengen. Omdat Kyäni 
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zakelijke partners onafhankelijke zakelijke ondernemingen zijn, hebben zakelijke partners 

een brede speelruimte in de manier waarop ze kiezen hoe ze willen werken en het 

bepalen van de tijden en methoden van hun werk. Ondanks deze 

onafhankelijkheid behoudt Kyäni een contractueel recht voor om zijn intellectueel 

eigendom te beschermen, om niet-ondersteunde productbeweringen te 

voorkomen en om de integriteit van zijn bedrijfsmodel te behouden. Dit beleid en 

deze procedures zijn ontworpen om dit te bereiken. Omdat u misschien niet 

vertrouwd bent met veel van deze praktijknormen is het erg belangrijk dat u deze 

onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst en dit beleid en deze procedures 

leest en u eraan houdt. Als u vragen heeft met betrekking tot een beleid of regel 

neem dan rustig contact op met de Kyäni-klantenservice. 

 
c. Wijzigingen in de onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst: Kyӓni kan de 

onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst op elk moment en naar eigen en absolute 

goeddunken wijzigen. Door het ondertekenen van de onafhankelijke zakelijke 

partnerovereenkomst stemt een zakelijke partner ermee in zich te houden aan alle 

wijzigingen of aanpassingen die Kyäni wenst te maken. Wijzigingen gaan in op het moment 

van publicatie van de kennisgeving van deze wijzigingen in gepubliceerde Kyäni-materialen 

of de Backoffice. Het bedrijf geeft aan alle zakelijke partners een complete kopie van de 

gewijzigde bepalingen via één of meer van de volgende methoden: (1) publicatie op de 

officiële website van het bedrijf; (2) elektronische mail (e-mail); (3) opname in periodieken 

van het bedrijf; 

(4) opname in productbestellingen of bonusuitbetalingen; (5) bedrijfstrainingen of promotionele 

evenementen; of (6) speciale mailings. De voortzetting van de Kyäni-business van een 

zakelijke partner of een acceptatie van een zakelijke partner van bonussen en commissies 

betekent acceptatie van enige en alle wijzigingen. 

 

2. EEN ONAFHANKELIJKE ZAKELIJKE PARTNER WORDEN 
 

a. Vereisten om een onafhankelijke zakelijke partner te worden: Om een 

onafhankelijke zakelijke partner te worden, moet elke aanvrager: 

 
i. de wettelijk vereiste leeftijd hebben op de datum van het indienen van de 

aanvraag en/of aan alle andere wettelijke vereisten voldoen om een 

contract af te sluiten; 

ii. juiste en nauwkeurige informatie vertrekken met betrekking tot identiteit, 

verblijfslocatie, telefoonnummer en e-mailadres of dergelijke informatie waar 

het bedrijf regelmatig om kan vragen; 

iii. een juist volledig ingevulde Kyäni zakelijke partneraanvraag en overeenkomst bij 

Kyäni indienen of volledige informatie vertrekken; en; 

iv. de inschrijvingskosten betalen, inclusief het starterspakket, als dit is geselecteerd; 

v. een uniek identificatienummer voor fiscale of zakelijke doeleinden geven zoals 

verstrekt door het land waar de zakelijke partner de aanvraag voor het Kyäni-

lidmaatschap doet. 

 
b. Het bedrijf behoudt zich het recht voor aanvragen voor een nieuwe zakelijke partner of 

aanvragen voor vernieuwingen of nieuwe inschrijvingen te weigeren en kan dit naar eigen 

en absolute goeddunken doen. 

 
c. Registratie nieuwe zakelijke partner: Nieuwe zakelijke partners moeten online 

gesponsord worden op de officiële websites van Kyäni of op de gerepliceerde Kyäni website 
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van de sponsor. 

 
d. Voordelen zakelijke partner: Zodra de zakelijke partneraanvraag en -overeenkomst is 

geaccepteerd door Kyäni, komt de zakelijke partner in aanmerking om deel te nemen aan 

het Kyäni wereldwijde beloningsplan. Als dit toegestaan is door de lokale wetgeving en het 

bedrijfsbeleid voor uw locatie, omvatten deze voordelen het recht om: 

 
i. Kyäni-producten te kopen voor de zakelijke partnerprijs; 

ii. betaald te krijgen voor de toepasselijke commissies en bonussen zoals 

beschreven in het Kyäni wereldwijde beloningsplan;  

iii. deel te nemen aan promoties, incentive programma’s of andere wedstrijden zoals 

regelmatig aangekondigd door Kyäni; 

iv. andere personen in te schrijven of te sponsoren als zakelijke partners in de Kyäni-

business; 

v. periodiek Kyäni-literatuur en andere Kyäni-communicatie te ontvangen; 

vi. deel te nemen aan door Kyäni gesponsorde ondersteuning, dienst, training, 

motiverende en herkenningsfuncties, tegen betaling van de toepasselijke tarieven, 

indien van toepassing. 

 

e. Duur van de overeenkomst: De onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst zal 

beginnen op de datum van de acceptatie door Kyäni en blijft doorlopen tot het annuleren 

zoals hier of in de onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst genoemd. 

 

UW KYÄNI-BUSINESS BEHEREN 

f. Naleving van het Kyäni wereldwijde beloningsplan: Zakelijke partners zullen de Kyäni-

mogelijkheid niet aanbieden via of in combinatie met een ander systeem, programma of 

marketingmethode anders dan specifiek genoemd in de officiële Kyäni-literatuur, of op een 

manier anders dan het exclusieve gebruik van Kyäni’s officiële vormen. Zakelijke partners 

zullen geen deelname aan Kyäni vereisen of stimuleren op een manier die anders is dan het 

programma zoals beschreven in de officiële Kyäni-literatuur. Op dezelfde manier zullen 

zakelijke partners anderen niet vereisen of stimuleren aankopen te doen van of te betalen 

aan, een persoon of andere entiteit om deel te nemen aan het Kyäni wereldwijde 

beloningsplan anders dan deze aankopen of betalingen geïdentificeerd zoals aanbevolen of 

vereist in de officiële Kyäni-literatuur. 

 

g. Reclame in het algemeen: Alle zakelijke partners zullen de goede reputatie van Kyäni en 

zijn producten beschermen en bevorderen. De marketing en promotie van Kyӓni, de Kyӓni-

mogelijkheid, het wereldwijde beloningsplan en Kyӓni-producten moeten consistent zijn 

met het algemene belang. 

 

Zakelijke partners moeten alle bedrieglijke, misleidende, agressieve, oneerlijke, niet-ethische, 

immorele, onbeleefde of ongepast gedragingen of praktijken vermijden. Zakelijke partners 

zullen gevoelige consumenten, inclusief nieuwe ouders, niet binnen 8 weken na de geboorte 

van het kind of de familieleden van een recent overleden persoon benaderen. 

 

h. Identificatie van rang: Al het marketingmateriaal van een zakelijke partner, hetzij op papier 

of als elektronische media, moet duidelijk en correct de rang van de zakelijke partner 

aangegeven volgens de huidig gepubliceerde rangen toegekend door Kyäni. Het gebruik van 

een bedrieglijke of niet-geautoriseerde rang of een titel is een schending van de 

onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst en dit beleid en deze procedures. Diamond is 

bijvoorbeeld een rangbenaming die momenteel acceptabel is. Diamond RVP, of Diamond 

Manager zijn dit niet, omdat ze op een onjuiste manier extra benamingen weergeven die niet 

zijn erkend of toegekend door Kyäni. 
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i. Zakelijke reputatie: Om zowel de producten als de geweldige mogelijkheid te promoten die 

Kyäni biedt, moeten bedrijfspartners de verkoophulpmiddelen en het ondersteunende 

materiaal gebruiken dat door Kyäni is geproduceerd. Als alternatief kan de zakelijke partner 

zijn/haar eigen verkoophulpmiddelen en ondersteunend materiaal ontwikkelen als de 

zakelijke partner schriftelijke goedkeuring en toestemming van Kyäni krijgt om te voldoen aan 

de uitgebreide en ingewikkelde wettelijke vereisten van internationale, nationale en lokale 

wetgeving. Schending van dit beleid (inclusief niet-geautoriseerd adverteren op internet) 

betekent niet alleen een materiële inbreuk van de overeenkomst, maar het brengt ook de 

Kyäni-mogelijkheid voor alle zakelijke partners in gevaar.  

j. Zakelijke partnerbijeenkomsten: Zakelijke partners mogen geen bijeenkomsten houden of 

een Kyäni-faciliteit gebruiken die bedoeld zijn voor zakelijke partnerbijeenkomsten, voor het 

bevorderen van producten of diensten van een niet-Kyäni-bedrijf of voor het bevorderen van 

een religieuze of sociale organisatie of groep of sociëteit. Alle presentaties tijdens zakelijke 

partnerbijeenkomsten moeten in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving en 

regelgevingen en de inhoud moet consistent zijn met het officieel gepubliceerde Kyäni-

marketingmateriaal voor het land waar de zakelijke partnerbijeenkomst wordt gehouden. 

 

k. Sponsorschap en plaatsingsbeperkingen: Alle echtgenoten, partners, of anderen die 

samenwonen in een gemeenschappelijk erkende relatie moeten worden gesponsord en 

direct bij elkaar worden geplaatst in dezelfde downline (direct bij de sponsor en 

plaatsingsboom). Deze personen mogen niet kruislings zijn, noch mogen ze zo worden 

geplaatst dat een andere zakelijke partner tussen hen in staat tenzij anders schriftelijk is 

goedgekeurd door Kyäni. 

 

l. Spam en ongewenste massacommunicatie: Zakelijke partners moeten voldoen aan de 

lokale wetgeving, regels of verordeningen met betrekking tot ongewenste 

massacommunicatie of benadering. Als algemene regel mogen zakelijke partners geen 

ongewenste faxen, massa e-maildistributie, ongewenste e-mail of “spam” gebruiken of 

overdragen met betrekking tot de werking van hun Kyäni-businesses. De begrippen 

“ongewenste faxen” en “ongewenste e-mail” betekenen respectievelijk de overdracht via 

telefax of elektronische e-mail, van enig materiaal dat of informatie die Kyäni, zijn producten, 

zijn beloningsplan of een ander aspect van het bedrijf adverteert of promoot dat wordt 

overgedragen aan een persoon, met uitzondering als deze voorwaarden geen fax of e-mail 

omvatten: (a) aan een persoon met de voorafgaande uitdrukkelijke uitnodiging of 

toestemming van die persoon; of (b) aan persoon waar de zakelijke partner een gevestigd 

bedrijf of persoonlijke relatie heeft. Het begrip “gevestigd bedrijf of persoonlijke relatie” 

betekent een voorafgaande of bestaande relatie gevormd door een vrijwillige twee-weg 

communicatie tussen een zakelijke partner en een persoon, op basis van: (a) een 

onderzoek, aanvraag, aankoop of transactie door de persoon betreffende producten 

aangeboden door deze zakelijke partner; of (b) een persoonlijke of familierelatie, waar de 

relatie niet eerder is beëindigd door een van de partijen. 

 

m. Telemarketing: Zakelijke partners moeten voldoen aan de lokale wetgeving, regels of 

verordeningen met betrekking tot ongewenste massacommunicatie of benadering. Zakelijke 

partners mogen zich niet bezighouden met telemarketing met betrekking tot de werking van 

hun Kyäni-businesses. Het begrip “telemarketing” betekent het plegen van één of meer 

telefoontjes naar een persoon of entiteit om een persoon of entiteit ertoe aan te zetten een 

Kyäni-product te kopen of ze te rekruteren voor de Kyäni-mogelijkheid. “Koud bellen” naar 

prospect-klanten of zakelijke partners die ofwel de Kyäni-producten of Kyäni-mogelijkheid 

bevorderen valt onder telemarketing en is verboden. 

 

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande kan een zakelijke partner 
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telefoontjes plegen naar een prospect-klant of zakelijke partner (een “prospect”) in 

de volgende beperkte situaties: 

 

1. Als de zakelijke partner een gevestigde zakelijke relatie heeft met de prospect. Het 

begrip “gevestigde bedrijfsrelatie” is een relatie tussen een zakelijke partner en een 

prospect op basis van: 

 

2. de aankoop, huur, of verhuur van goederen of diensten van de zakelijke partner 

binnen de achttien (18) maanden direct na de datum van een telefoontje voor de 

aanzet tot aankoop van de prospect voor een product of diensten; of 

 

3. een financiële transactie tussen de prospect en de zakelijke partner binnen de 

achttien (18) maanden direct na de datum van een dergelijk telefoontje.  

4. Het persoonlijke onderzoek of de aanvraag van het prospect met betrekking tot een 

product of dienst aangeboden door de zakelijke partner binnen de drie (3) maanden 

direct na de datum van een dergelijk telefoontje. 

 

5. Als de zakelijke partner een schriftelijke en ondertekende toestemming van het 

prospect ontvangt waarmee de zakelijke relatie toestemming krijgt om te bellen. De 

toestemming moet één of meer telefoonnummers bevatten die de zakelijke partner 

mag gebruiken om te bellen. 

 

6. De zakelijke partners mogen familieleden, persoonlijke vrienden en kennissen bellen. 

Een “kennis” is iemand waarmee een zakelijke relatie ten minste één recente directe 

relatie heeft (bijv. de zakelijke partner heeft hem of haar recent persoonlijk ontmoet). 

Houd er echter rekening mee dat als een zakelijke partner er een gewoonte van 

maakt “visitekaartjes te verzamelen” van iedereen die hij of zij ontmoet en deze 

vervolgens belt, de lokale wetgeving dit kan beschouwen als een verboden vorm van 

telemarketing. Als zakelijke partners zich dus bezighouden met het bellen van 

“kennissen”, moet de zakelijke partner dergelijke telefoontjes dus alleen af en toe 

plegen en niet als routinematige activiteit. 

 

Daarnaast mogen zakelijke partners geen automatische telefoonkiessystemen gebruiken 

met betrekking tot het uitvoeren van hun Kyäni-businesses. Het begrip “automatisch 

telefoonkiessysteem” betekent apparatuur dat in staat is om: (a) te bellen 

telefoonnummers op te slaan of te produceren met behulp van een willekeurig of 

opeenvolgende nummergenerator; en (b) dergelijke nummers te bellen. 

n. Zakelijke partnerwebsites: Met uitzondering van hetgeen in dit deel is beschreven en deel 

(j) hieronder geldt dat als een zakelijke partner een webpagina of website wenst te gebruiken 

voor het bevorderen van zijn of haar Kyäni-business, een zakelijke partner niet onafhankelijk 

een website mag ontwerpen die de namen, logo’s of productbeschrijvingen van Kyäni 

gebruikt of op een andere manier Kyäni-producten of de Kyäni-mogelijkheid bevordert (direct 

of indirect). Alle afbeeldingen op de zakelijke partnerwebsite moeten afkomstig zijn van het 

officiële downloadgedeelte voor het land van de zakelijke partner waar deze woonachtig is 

en de site moet duidelijk de naam van de zakelijke partner vermelden en het begrip “Kyäni 

onafhankelijke zakelijke partner” bevatten. 

 

Nationale en lokale wetgeving met betrekking tot internet, inclusief bevordering via het 

web is ingewikkeld. Overtredingen van de wet door zakelijke partners kunnen ertoe 

leiden dat Kyäni onderworpen is aan mogelijke regelgevende 

handhavingsmaatregelen die het bedrijf en alle activiteiten van de zakelijke partners 

kunnen schaden. 
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Dienovereenkomstig raadt Kyäni alle zakelijke partners ten zeerste aan de zelfreplicerende 

website van het bedrijf te gebruiken. Deze websites worden ontwikkeld en onderhouden 

door Kyäni om te garanderen dat ze voldoen aan alle toepasselijke wetsgebieden. 

 

Kyäni kan een bedrijfspartner toestaan zijn of haar eigen website te ontwikkelen, zolang 

er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze bevatten: 

 

(i) Een zakelijke partner moet een verzoek voor toestemming van een onafhankelijke 

website schriftelijk indien voorafgaand aan het creëren van zijn of haar website. 

Verzoeken voor toestemming moeten worden verstuurd aan de afdeling naleving. 

Autorisatie voor een onafhankelijke website gebeurt volgens eigen en absoluut 

goeddunken van Kyäni. 

 

(ii) Daarnaast moet de zakelijke partner alle kosten van een juridische 

beoordeling betalen die noodzakelijk is voor de website van de 

onafhankelijke partner. 

In het geval Kyäni concludeert dat de voorgestelde onafhankelijke website niet acceptabel is, 

informeert Kyäni de zakelijke partner dat de site moet worden aangepast en dat de 

goedkeuring wordt ingehouden totdat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht. Geen enkele 

zakelijke partner mag zijn of haar  

Onafhankelijke website openbaar maken totdat hij of zij de schriftelijke toestemming van 

|Kyäni ontvangt. 

 

Er mogen geen wijzigingen of aanpassingen worden gedaan aan de toegestane website, 

onder voorbehoud van het volgende: 

 

In het geval een zakelijke partner wenst een eerder toegestane website te wijzigen, moet hij 

of zij een wijzigingsverzoek van een onafhankelijke website indienen en wijzigingskosten van 

80 euro betalen. Het wijzigingsverzoek moet specifiek elke wijziging of toevoeging 

vermelden die een zakelijke partner wenst te maken. Wijzigingen mogen niet worden 

gepubliceerd op de website voordat dat zakelijke partner een schriftelijke goedkeuring van 

Kyäni ontvangt. 

 

o. Zakelijke partnerwebsites en online verkopen: Zakelijke partners mogen alleen online 

verkopen uitvoeren via een zakelijke partnerwebsites met de goedkeuring van het 

hoofdkantoor van Kyäni. Elke zakelijke partner waarvoor een dergelijke toestemming is 

gegeven moet zich strikt aan de volgende beperkingen houden: 

 

(1) producten mogen niet voor minder worden verkocht dan de momenteel 

gepubliceerde groothandelsprijs (prijs voor zakelijke partner); 

(2) zakelijke partners mogen geen koppeling aanbrengen voor online sites zoals eBay, 

Amazon of vergelijkbare online retailers; 

(3) zakelijke partners mogen geen producten te koop aanbieden in een land waar Kyäni 

niet officieel open is en de identificatie van een land als officieel open is, gebeurt 

volgens eigen en absoluut goeddunken van Kyäni; 

(4) zakelijke partners moeten goedgekeurde bedrijfsafbeeldingen en -assets 

gebruiken voor de relevante markt zoals geïdentificeerd in de downloadgedeelte 

van de Backoffice en mogen geen andere wijzigingen aanbrengen, behalve het 

aanpassen van de grootte; 
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(5) Zakelijke partners mogen geen andere producten gescheiden of samen met Kyäni-

producten verkopen, tenzij anders voorafgaand schriftelijk goedgekeurd door Kyäni. 

(6) De URL moet de zin “kyandist” of “kyaniteam” bevatten, samen met andere unieke 

identificatiecodes voor de zakelijke partner. Er mogen geen productnamen, landen, 

markten of grondgebieden worden opgenomen in de URL zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Kyäni. Als wijze van voorbeeld zou de URL 

www.wellnesskyanidist.com of www.healthykyaniteam.com acceptabel zijn. De URL 

www.kyanigermany.com is dat niet. 

 

(7) Kyӓni behoudt zich het recht voor een voorgestelde website van een zakelijke 

partner op elk moment en naar eigen en absoluut goeddunken te accepteren, te 

weigeren, goed te keuren of te herroepen. 

(8) Zakelijke partners mogen geen onwettige of bedrieglijke middelen gebruiken 

voor het creëren van een voorkeur in de zoekresultaten van zoekmachines. 

p. Reclame in zoekmachines: Zakelijke partners mogen reclame maken in 

internetzoekmachines met behulp van de handelsmerken van Kyäni op voorwaarde dat ze 

vooraf de schriftelijke goedkeuring van Kyäni krijgen over de details van de 

advertentiecampagne inclusief de woorden of zinnen die moeten worden gebruikt voor de 

landingpagina’s waar de bezoeker volgens de wens van de zakelijke partners naar toe 

wordt geleid. 

 

q. Domeinnamen en e-mailadressen: Zakelijke partners mogen geen handelsnamen, 

handelsmerken, dienstennamen, dienstenmerken, productnamen van Kyäni, de 

bedrijfsnaam, of afgeleide producten daarvan gebruiken of proberen te 

registreren voor een internetdomeinnaam. Noch mogen zakelijke partners 

handelsnamen, handelsmerken, dienstennamen, dienstenmerken, 

productnamen van Kyäni, de bedrijfsnaam, of afgeleide producten daarvan 

opnemen of proberen op te nemen in een elektronisch e-mailadres. 

(1) Elk e-mailadres dat de Kyäni-naam gebruikt moet “Kyänidist” of “Kyäniteam” en 

enkele andere identificatiecodes bevatten. Bijvoorbeeld, 

janjansen.Kyänidist@gmail.com of janjansen.kyäniteam@gmail.com zou 

acceptabel zijn. 

(2) Als “Kyänidist” of “Kyäniteam” is opgenomen in het e-mailadres moet de regel met 

de handtekening van het e-mailadres ook de naam van de zakelijke partner en de 

woorden “Kyäni onafhankelijke zakelijke partner” of “Kyäni onafhankelijke zakelijke 

partnerteam” bevatten. 

 

r. Sociale media-accounts: Als Kyӓni wordt gebruikt in sociale media moeten 

gebruikersnamen waarin Kyäni is opgenomen ook “Kyänidist” of “Kyäniteam” bevatten. 

Andere variaties worden niet geaccepteerd. Gebruikersnamen mogen niet Kyӓni zelf of 

een specifiek product of handelsnamen van Kyäni hebben, zoals “Sunrise”, “Sunset”, 

“PayGate Accumulator”, enz. Daarnaast moet de zakelijke partner zijn of haar zakelijke 

partnernaam samen met de woorden “Kyӓni onafhankelijke zakelijke partner” of “Kyäni 

onafhankelijk zakelijk partnerteam” aangeven. Alle afbeeldingen gepubliceerd op een 

sociale media-account die betrekking hebben op Kyӓni-producten moeten officieel 

goedgekeurde Kyäni-afbeeldingen en assets zijn die zijn verkregen van de Back Office. 

 

s. Visitekaartjes: Alle visitekaartjes moeten het Kyӓni onafhankelijke zakelijke partnerlogo 

bevatten. De zakelijke partner mag geen enkele verwijzing of enige inhoud op het 

http://www.wellnesskyanidist.com/
http://www.healthykyaniteam.com/
http://www.kyanigermany.com/
mailto:johndoe.Kyänidist@gmail.com
mailto:johndoe.kyäniteam@gmail.com
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visitekaartje hebben dat er redelijkerwijs toe zou kunnen leiden dat de ontvanger die het 

visitekaartje ontvangt zou denken dat de zakelijke partner een medewerker van Kyӓni is. Als 

de zakelijke partner ervoor kiest zijn of haar rang op het visitekaartje te vermelden, moet een 

dergelijke rangbenaming nauwkeurig zijn. 

 

t. Handelsmerken en auteursrechten: Kyӓni staat het gebruik van zijn handelsnamen, 

handelsmerken, ontwerpen of symbolen door een andere persoon niet toe, inclusief een 

Kyӓni zakelijke partner, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kyäni. De 

zakelijke partners mogen geen opgenomen bedrijfsevenementen en speeches produceren 

om te verkopen of te distribueren zonder de schriftelijke toestemming van Kyäni; noch 

mogen registraties van presentaties van het bedrijf op audio- of videoband worden 

gereproduceerd voor verkoop of persoonlijk gebruik. 

 

u. Media en media-onderzoeken: Zakelijke partners mogen niet reageren op media-

onderzoeken betreffende Kyӓni of zijn producten of met betrekking tot Kyӓni voor wat 

betreft de Kyӓni-business. Alle onderzoeken voor elk soort media dat betrekking heeft 

Kyӓni moeten onmiddellijk worden doorverwezen naar de Public Relations-afdeling van 

Kyäni. Dit beleid is opgesteld om te garanderen dat nauwkeurige en consistente informatie 

wordt verstrekt aan het publiek evenals een geschikte openbaar imago. 

 

v. Bonus kopen: “Bonus kopen” omvat: (a) de sponsoring van personen of entiteiten zonder 

de kennis van en/of de uitvoering van een onafhankelijke zakelijke partneraanvraag en -

overeenkomst door dergelijke personen of entiteiten; (b) de frauduleuze sponsoring of 

inschrijving van een persoon of entiteit als zakelijke partner of klant; (c) de sponsoring of 

pogingen tot sponsoring van niet bestaande personen of entiteiten als zakelijke partners of 

klanten 

(“spoken”); of (d) het gebruik van een creditcard door of namens een zakelijke partner of 

klant wanneer de zakelijke partner of klant niet de rekeninghouder van een dergelijke 

creditcard is. Bonus kopen vormt een materiële schending van dit beleid en deze 

procedures en is strikt en absoluut verboden. 
 

w. Zakelijke entiteiten: Een corporatie, partnerschap of trust (in dit deel samen “zakelijke 

entiteit” genoemd) kan van toepassing zijn op een Kyäni zakelijke partner door het indienen 

van zijn oprichtingsakte, partnerschapovereenkomst of trustdocumenten en geschikte 

overheidsdocumenten die het bestaan van het bedrijf bevestigen (deze documenten worden 

samen “entiteitsdocumenten” genoemd) bij Kyäni, samen met een correct ingevuld 

registratieformulier voor een zakelijke entiteit. Als een zakelijke partner online wordt 

gesponsord, moeten de entiteitsdocumenten en het registratieformulier voor een zakelijke 

entiteit binnen 30 dagen na de online sponsoring worden ingediend bij Kyäni. Een Kyäni-

business kan zijn status wijzigen onder dezelfde sponsor van een persoon naar een 

partnerschap, corporatie of trust, of van een soort entiteit naar een andere, maar het normale 

proces van eigendomswijziging moet worden gevolgd. Het registratieformulier voor een 

zakelijke entiteit moet worden ondertekend door alle aandeelhouders, partners of trustees. 

Leden van de entiteit zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor een schuldenlast of 

andere verplichting ten opzichte van Kyäni. Wijzigingen van de zakelijke entiteit kunnen niet 

worden gebruikt voor het ontwijken van de regels van structuurbomen of eigendomswijziging. 

 

x. Wijzigingen van de Kyӓni-business: Elke zakelijke partner moet Kyӓni direct informeren 

over alle wijzigingen in de informatie opgenomen op zijn of haar zakelijke partneraanvraag 

en -overeenkomst door het indienen van een schriftelijk verzoek, een correct uitgevoerde 

zakelijke partneraanvraag en -overeenkomst met de correcte informatie en geschikte 

ondersteunende documentatie. 
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y. Wijziging van de structuurboom: Ter bescherming van de integriteit van alle 

marketingorganisaties en het behouden van het harde werk van alle zakelijke partners, 

raadt Kyäni sterkt af wijzigingen in de structuurboom aan te brengen. Het aanhouden van 

de integriteit van de bomen of structuren is kritisch voor het succes van elke zakelijke 

partner en marketingorganisatie. Daarom is de overdracht van een Kyäni-business van 

iemand upline naar een ander zelden toegestaan. 

 

Verzoeken tot wijzigingen in de structuurboom moeten schriftelijk worden gedaan aan de 

service-afdeling voor de zakelijke partner en moeten de reden voor de overdracht bevatten. 

Overdrachten worden alleen in de volgende twee (2) situaties in aanmerking genomen: 

 

(i) In gevallen van frauduleuze aansporing of niet-ethische sponsoring kan een zakelijke 

partner verzoeken dat hij/zij wordt overgedragen naar een andere organisatie met 

zijn/haar hele marketingorganisatie die intact is. Alle verzoeken voor overdracht 

vanwege frauduleuze sponsoringpraktijken worden van geval tot geval beoordeeld. 

 

(ii) De zakelijke partner die vraagt om overdracht moet een juist ingevuld en volledig 

uitgevoerd structuurboomwijzigingsformulier indienen met daarbij de schriftelijke 

goedkeuring van alle betrokken upline zakelijke partners. Als een upline zakelijke 

partner niet binnen dertig dagen reageert op het verzoek tot goedkeuring, wordt dit 

beschouwd als toestemming voor de voorgestelde overdracht. 

Structuurboomwijzigingen zijn alleen toegestaan binnen de eerste 30 dagen na de 

inschrijving.  Wijzigingen na deze datum zijn niet toegestaan. Downline zakelijke 

partners worden verplaatst met de overdragende zakelijke partner tenzij anders is 

verzocht. Overdragende zakelijke partners moeten Kyäni dertig (30) dagen geven na 

de ontvangst van de structuurboomwijzigingsformulieren voor het verwerken en 

verifiëren van de aangevraagde verzoeken. Er is een speciale bepaling binnen de 

eerste 10 dagen waar een structuurboomwijzigingsformulier niet vereist is. Tijdens 

deze periode kan een sponsor vanaf zijn/haar geregistreerde e-mailadres naar de 

Kyäni-klantenservice versturen. Na 10 dagen is een formulier vereist. 

 

Het indienen van een onvolledig, misleidend, gewijzigd of frauduleus document bij het 

aanvragen van een structuurboomwijzigingsformulier kan leiden tot het weigeren van het 

verzoek en een disciplinaire actie tegen de zakelijke partner ie het document 

indient.Ongeautoriseerde beweringen en acties 

 
1. Schadeloosstelling: Een zakelijke partner is volledig verantwoordelijk voor al zijn of 

haar gedane verbale en schriftelijke verklaringen met betrekking tot Kyӓni-producten 

en het wereldwijde beloningsplan die niet nadrukkelijk zijn opgenomen in officieel 

Kyäni-materiaal. Zakelijke partners stemmen ermee in Kyӓni en Kyäni's directeuren, 

functionarissen, medewerkers en agenten schadeloos te stellen ze te vrijwaren 

tegen alle aansprakelijkheid inclusief vonnissen, burgerrechtelijke sancties, 

restituties, advocaatskosten, rechtbankkosten of verloren zaken voor Kyäni als 

resultaat van de niet-toegestane verklaringen of actie van de zakelijke partner. Deze 

bepaling zal blijven voortbestaan na beëindiging van de onafhankelijke zakelijke 

partnerovereenkomst. 

 

2. Productbeweringen: Er mogen geen beweringen (met persoonlijke getuigenissen) 

worden gedaan voor therapeutische, curatieve of gunstige eigenschappen van 

producten aangeboden door Kyӓni behalve voor die eigenschappen die zijn 

opgenomen in de officiële Kyäni-literatuur zoals van toepassing op het bestemde 

land van verkoop. Met name mag een zakelijke partner geen bewering doen over het 

feit dat Kyӓni-producten nuttig zijn bij de genezing, behandeling, diagnose, mitigatie 

of het voorkomen van aandoeningen. Dergelijke beweringen kunnen worden opgevat 
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als medische of medicijnaanspraken. Dergelijke beweringen schenden niet alleen het 

beleid van Kyäni, maar zijn mogelijk ook gevaarlijk en kunnen diverse internationale, 

nationale en lokale wetten schenden. 

 

3. Beweringen over inkomen: In hun enthousiasme prospect zakelijke partners te 

sponsoren zijn sommige zakelijke partners soms geneigd beweringen te doen over 

inkomen of inkomensrepresentaties te maken om de inherente kracht van 

netwerkmarketing te tonen. Dit werkt averechts omdat nieuwe zakelijke partners 

zeer snel teleurgesteld kunnen raken als hun resultaten niet zo hoog of snel zijn als 

de resultaten ie anderen hebben bereikt. Bij Kyӓni zijn we er heilig van overtuigd dat 

het potentiële Kyäni-inkomen groot genoeg is om zeer aantrekkelijk te zijn, zonder 

de verdiensten aan anderen te tonen. Daarnaast reguleren of verbieden nationale en 

lokale wetgeving vaak dergelijke soorten inkomstenbeweringen en getuigenissen 

gedaan door personen betrokken bij netwerkmarketing. Terwijl zakelijke partners 

misschien geloven dat het nuttig kan zijn kopieën van uitbetalingen te verstrekken of 

hun eigen verdiensten of van anderen openbaar te maken, kunnen dergelijke 

benaderingen juridische consequenties hebben die een negatieve invloed kan 

hebben op Kyӓni evenals voor de zakelijke partner die de bewering doet tenzij 

geschikte wettelijk verplichte openbaarmakingen ook gelijktijdig met de 

inkomensbewering of inkomensvertegenwoordiging worden gedaan. Omdat zakelijke 

partners van Kyäni niet de noodzakelijke gegevens hebben om te voldoen aan de 

wettelijke vereisten voor het doen van dergelijke beweringen, mag een zakelijke 

partner tijdens het presenteren of bespreken van de Kyӓni-mogelijkheid of het 

wereldwijde beloningsplan aan een prospect zakelijke partner, geen 

inkomstenprojecties, inkomstenbeweringen doen of zijn of haar Kyäni-inkomen 

(inclusief het tonen van uitbetalingen, kopieën van uitbetalingen, bankafschriften of 

belastingregistraties) tonen. Hypothetische inkomstenvoorbeelden die worden 

gebruikt om de uitleg van het wereldwijde 

beloningsplan uit te leggen en die uitsluitend zijn gebaseerd op wiskundige projecties, 

kunnen worden gedaan voor prospect zakelijke partners, zolang de zakelijke partner 

die deze hypothetische voorbeelden gebruikt, (1) duidelijk maakt aan de prospect 

zakelijke partner(s) dat dergelijke verdiensten hypothetisch zijn; en (2) aan elke 

prospect zakelijke partner een huidige kopie geeft van Kyäni's officiële openbaar 

gemaakte inkomstenoverzicht. 

 

4. Commerciële verkooppunten: Kyӓni raadt het verkoop van zijn producten ten 

zeerste aan via persoonlijk contact. Om de merkwaarde van Kyӓni te behouden en 

een standaard van eerlijkheid te helpen verstrekken voor de basis van een zakelijke 

partner, mogen zakelijke partners niet zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming uit het bedrijfsdisplay of Kyäni-producten of literatuur in een winkel- of 

servicevestiging verkopen, met uitzondering van zoals hierboven beschreven. Kyӓni 

staat zakelijke partners toe te werven en te verkopen in winkel- of service-

vestigingen zolang de vestiging bestaat uit: (1) een onafhankelijke 

winkelvestiging met een lokale eigenaar en geen onderdeel uitmaakt van 

een nationale, regionale of staatsketen; of (2) een praktijk van een 

zorgverlener. Kyӓni staat toe dat zakelijke partners werven en commerciële 

verkopen doen na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. 

Voor doelstellingen van dit beleid en deze procedures betekent het begrip 

“commerciële verkoop” de verkoop van: (a) Kyӓni-producten die een waarde 

hebben van EUR 800 of meer in een enkele bestelling; en (b) aan een derde 

partij die van plan is de producten door te verkopen aan een eindverbruiker. 
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5. Handelsbeurzen, tentoonstellingen en andere verkoopforums: Zakelijke partners 

mogen Kyäni-producten op handelsbeurzen en professionele tentoonstellingen tonen 

en/of verkopen. Voor het doen van een storting aan de promotor van het evenement 

moeten de zakelijke partners schriftelijk contact opnemen met de service-afdeling 

voor zakelijke partners voor voorlopige toestemming omdat het beleid van Kyäni 

alleen het toestaan van één Kyäni-business per evenement is. De uiteindelijke 

goedkeuring wordt gegeven aan de eerste zakelijke partner die een officiële 

advertentie van het evenement, een kopie van het contract ondertekend door de 

zakelijke partner en de functionaris van het evenement en een ontvangstbewijs 

waarop wordt aangegeven dat een storting voor de booth is gedaan. Er wordt alleen 

goedkeuring gegeven voor het gespecificeerde evenement. Verzoeken om deel te 

nemen aan toekomstige evenementen moeten weer worden ingediend bij de service-

afdeling voor zakelijke partners. Om het waardevolle merk te behouden, behoudt 

Kyäni zich het recht voor om toestemming voor deelname in welke functie dan ook te 

weigeren, als Kyäni van mening is dat het geen geschikt forum is voor de bevordering 

van zijn producten of de Kyäni-mogelijkheid. Er wordt geen goedkeuring gegeven 

voor ruilbeurzen, garageverkopen, vlooienmarkten of boerenmarkten omdat deze 

evenementen niet passen in het professionele beeld dat Kyäni voor ogen heeft. 

 

6. Geen roofprijzen: Alle verkopen van Kyӓni-producten door een zakelijke partner 

moeten plaatsvinden tegen de gepubliceerde groothandelsprijzen voor de 

zakelijke partner zoals weergegeven op de Kyӓni-website op de datum van 

verkoop. 

 

z. Belangenconflicten 
 

1. Niet-werven: Kyӓni zakelijke partners mogen deelnemen aan andere directe verkoop 

of netwerkmarketing of marketingverkopen op meerdere niveaus (samen 

“netwerkmarketing”), met betrekking tot niet-Kyäni-producten als ze dat wensen. Als 

een zakelijke partner ervoor kiest deel te nemen aan een andere netwerk-

marketingmogelijkheid, is het zakelijke partners verboden om niet-geautoriseerd te 

rekruteren, om belangen en loyaliteitsconflicten te voorkomen. Dit omvat het 

volgende: 

 

Tijdens de duur van deze overeenkomst, huidige of pogingen tot rekruteringen of 

sponsoring van Kyӓni-klanten of zakelijke partners voor andere netwerk-marketing 

businessverkopen, ofwel direct of via een derde partij. Dit omvat, maar is niet 

beperkt tot andere netwerk-marketing businessverkopen aan een Kyӓni-klant of 

zakelijke partner, of impliciet of expliciet aanmoedigen van een Kyӓni-klant of 

zakelijke partner om zich aan te melen voor andere businessverkopen. Omdat er 

een extreem hoge kans is dat conflicten zullen ontstaan als een zakelijke partner 

zich bezighoudt met twee netwerk-marketingprogramma’s, is het de 

verantwoordelijkheid van de zakelijke partner om eerst te bepalen of een prospect 

een Kyӓni-klant or zakelijke partner is voor het rekruteren of sponsoren van de 

prospect voor een andere netwerk businessverkoop; 

 

Voor een periode van zes maanden volgend op de annulering van een zakelijke 

partnerovereenkomst mag de voormalige zakelijke partner geen Kyӓni zakelijke 

partner of klant voor een ander netwerk-marketingprogramma rekruteren; 
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Het produceren of aanbieden van literatuur, banden of promotiemateriaal van 

welke aard dan ook voor een andere netwerk-marketingbusiness die wordt 

gebruikt door de zakelijke partner of een derde persoon voor het rekruteren van 

Kyӓni-klanten of zakelijke partners voor die businessverkoop; 

 

Verkopen, aanbieden voor verkoop, of het bevorderen van niet-concurrerende niet-

Kyäni-producten voor Kyӓni-klanten of zakelijke partners. Elk product in dezelfde 

generieke categorie als een Kyӓni-product wordt beschouwd als concurrerend; elk 

dieetsupplement valt in dezelfde generieke categorie als Kyäni's dieetsupplementen 

en is daarom een concurrerend product, ongeacht de verschillen in kosten, kwaliteit, 

ingrediënten of voedingswaarde; 

 

Het aanbieden van Kyӓni-producten of het bevorderen van het wereldwijde 

beloningsplan van Kyӓni samen met andere niet-Kyӓni-producten, -businessplan, -

mogelijkheid of -incentive; of 

Het aanbieden van niet-Kyӓni-producten, -businessplan, -mogelijkheid, of incentive 

tijdens een Kyӓni-bijeenkomst, -seminar, -introductie, -conventie, of andere Kyӓni-

functie, of direct volgend op zo’n evenement. 

 

2. Downline activiteitsrapporten: Downline activiteitsrapporten zijn beschikbaar voor 

toegang door zakelijke partners en kunnen worden bekeken op de officiële website 

van Kyäni. De toegang tot de online downline activiteitsrapporten wordt beveiligd 

door een wachtwoord. Alle downline activiteitrapporten en de informatie hierin is 

vertrouwelijk en omvat informatie over de eigenaar en bedrijfshandelsgeheimen die 

toebehoren aan Kyӓni. Downline activiteitsrapporten worden uiterst vertrouwelijk aan 

zakelijke partners verstrek en worden alleen aan zakelijke partners beschikbaar 

gesteld voor het doel van het bekijken van zakelijke partners in het werk met hun 

betreffende downline organisaties in de ontwikkeling van hun Kyӓni-business. 

Zakelijke partners moeten hun downline activiteitsrapporten gebruiken voor het 

bekijken, motiveren en trainen van hun downline zakelijke partners. De zakelijke 

partner en Kyӓni stemmen ermee in dat, maar voor deze overeenkomst van 

vertrouwelijkheid en geheimhouding, Kyӓni geen downline activiteitsrapporten aan de 

zakelijke partner zal verstrekken. Een zakelijke partner zal niet, namen hem of haar 

zelf, of namen een andere persoon, partnerschap, associatie, corporatie of andere 

entiteit: 

 

(i) direct of indirect informatie opgenomen in een downline 

activiteitsrapport aan een derde partij verstrekken; 

(ii) direct of indirect zijn of haar wachtwoord of een andere 

gebruikerstoegangscode bekendmaken voor zijn of haar downline 

activiteitsrapport; 

(iii) de informatie gebruiken om te concurreren met Kyäni of voor een doel 

anders dan het bevorderen van zijn of haar Kyӓni-business; 

(iv) rekruteren of werven van een zakelijke partner of klant van Kyӓni genoemd 

in een rapport of op een andere manier proberen om een zakelijke partner 

of voorkeursklant van Kyäni te beïnvloeden of over te halen de zakelijke 

relatie met Kyӓni te wijzigen; of 

(v) informatie opgenomen in een downline activiteitsrapport te gebruiken of 
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openbaar te maken een persoon, partnerschap, associatie, corporatie of 

andere entiteit. 

Op verzoek van het bedrijf geeft een huidige of voormalige zakelijke partner het 

origineel en alle kopieën van downline activiteitsrapporten terug aan het bedrijf.  

aa. Richten op andere directe verkopers: Kyӓni tolereert niet dat zakelijke partners specifiek of 

bewust het verkooppersoneel laten richten op een ander bedrijf dat zich bezig houdt met 

directe verkoop om Kyӓni-producten te verkopen of om zakelijke partners voor Kyӓni te 

worden, noch tolereert Kyäni werving of verlokking van leden van het verkoopteam van een 

ander bedrijf dat zich bezig houdt met directe verkoop de voorwaarde van hun contract met 

een dergelijk ander bedrijf te schenden. Als zakelijke partners zich bezig houden met een 

dergelijke activiteit, lopen ze het risico aangeklaagd te worden door het andere bedrijf dat zich 

bezighoudt met directe verkoop. Als een rechtszaak, arbitrage of bemiddeling wordt 

aangespannen tegen een zakelijke partner waarin wordt beweerd dat hij of zij betrokken is bij 

ongepaste wervingsmethoden van zijn of haar verkooppersoneel of klanten, zal Kyӓni de 

verdedigingskosten of het wettelijke honorarium voor de zakelijke partner niet betalen, noch 

zal Kyӓni de zakelijke partner schadeloos stellen voor een vonnis, toekenning of schikking. 

 

bb. Kruislings rekruteren: Huidig of pogingen tot kruislings rekruteren is ten strengste 

verboden. Kruislings rekruteren wordt gedefinieerd als werving, inschrijving of sponsoring 

van een persoon of entiteit die al een huidige klant of onafhankelijke zakelijke 

partnerovereenkomst heeft bij Kyӓni binnen een andere lijn van sponsorschap, of die al een 

dergelijke overeenkomst in de afgelopen twaalf kalendermaanden had. Het gebruik van de 

naam van een echtgenoot of familielid, handelsnamen, DBA’s, veronderstelde namen, 

corporaties, partnerschappen, trusts, federale ID-nummers, of fictieve ID-nummers om dit 

beleid te omzeilen is verboden. Zakelijke partners mogen andere Kyӓni zakelijke partners 

niet vernederen, in diskrediet brengen of belasteren in een poging om andere zakelijke 

partner te verleiden deel te worden van de eerste marketingorganisatie van de zakelijke 

partner. 

 

Als er kruislings rekruteren wordt ontdekt, moet dit direct onder de aandacht worden 

gebracht van het bedrijf. Kyӓni kan disciplinaire actie ondernemen tegen de zakelijke partner 

die organisaties wijzigden en/of die zakelijke partners die het kruislings rekruteren 

aanmoedigden of hieraan deelnamen. Kyӓni kan ook alle of een deel van de downline van de 

overtredende zakelijke partners verplaatsen naar zijn of haar originele downline organisatie 

als het bedrijf het redelijk en haalbaar acht dit te doen. Kyӓni heeft echter geen enkele 

verplichting de downline organisatie van de kruislings rekruterende zakelijke partner te 

verplaatsen en de laatste rangschikking van de organisatie blijft ter beoordeling van Kyӓni. 

Zakelijke partners doen afstand van alle beweringen en oorzaken van actie tegen Kyӓni die 

voortvloeien uit of verband houden met de beschikking van de kruislings gesponsorde 

downline-organisatie van de zakelijke partner. 

 

cc. Fouten of vragen: Als een zakelijke partner vragen heeft over of gelooft dat er fouten zijn 

gemaakt met betrekking tot commissies, bonussen, downline activiteitsrapporten of kosten 

moet de zakelijke partner Kyӓni binnen 60 dagen schriftelijk in kennis stellen nadat de 

vermeende fout of het betreffende incident heeft plaatsgevonden. Kyӓni is niet 

verantwoordelijk voor enige fouten, weglatingen of problemen als hier niet binnen 60 dagen 

op wordt gereageerd. 

 

dd. Overmatige aankoop van voorraad is verboden: Het is niet toegestaan dat zakelijke 

partners een voorraad aan producten of verkoophulpmiddelen onder zich houden. Zakelijke 

partners die dat wel doen, kunnen het misschien wat makkelijker vinden winkelverkopen te 

realiseren en een marketingorganisatie op te bouwen vanwege de afgenomen reactietijd in 
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het uitvoeren van de klantbestellingen of om te voldoen aan de behoeften van een nieuwe 

zakelijke partner. Elke zakelijke partner moet zijn/haar eigen beslissing nemen met betrekking 

tot deze aspecten. Om te garanderen dat zakelijke partners niet bezwaard worden met 

overmatige voorraad die ze niet kunnen verkopen, kan een dergelijke voorraad worden 

geretourneerd aan Kyӓni na de annulering van de zakelijke partner op grond van de 

voorwaarden zoals hier beschreven. 

 

Kyӓni verbiedt de aankoop van producten in onredelijke hoeveelheden voornamelijk voor 

het doel van kwalificeren voor commissies, bonussen of vooruitgang in het wereldwijde 

beloningsplan. Zakelijke partners mogen niet meer voorraad aankopen dan ze redelijkerwijs 

kunnen doorverkopen of verbruiken in een maand noch mogen ze anderen aanmoedigen 

dit te doen. Zakelijke partners mogen niet meer dan voor EUR 800 aan producten per 

maand verkopen, tenzij ze Kyäni aan kunnen tonen dat ze lopende winkelbestellingen 

hebben voor een waarde die hoger is dan dat bedrag of Kyäni een andere schriftelijke 

reden geven waarom een dergelijke aankoop noodzakelijk is. 

 

aa. Goedkeuring of bekrachtiging door de overheid: Noch lokale noch nationale 

regelgevende overheidsinstanties noch overheidsfunctionarissen keuren goed of 

bekrachtigen directe verkoop of netwerkmarketingcampagnes of programma’s. Daarom 

mogen zakelijke partners niet verklaren of impliceren dat Kyӓni of zijn wereldwijde 

beloningsplan is “goedgekeurd” “bekrachtigd” of op een andere manier is bevestigd oor een 

overheidsinstantie of -functionaris. 

 

bb. Identificatie: Alle zakelijke partners zijn vereist een gevraagd identificatie-, belasting-, of 

nationaal identificatienummer in of samen met de zakelijke partneraanvraag en -

overeenkomst te verstrekken. Bij het aansluiten, verstrekt het bedrijf een uniek zakelijk 

partneridentificatienummer aan de zakelijke partner waardoor hij of zij wordt geïdentificeerd. 

Dit nummer zal worden gebruikt om bestellingen te plaatsen en commissies en bonussen te 

volgen. 

 

cc. Inkomstenbelasting: Elk jaar verstrekt Kyӓni de belasting- en informatieformulieren of 

verklaringen die Kyäni wettelijk verplicht is om af te geven aan de relevante wettelijke 

instanties of organen. Elke zakelijke partner is verantwoordelijk voor het betalen van alle 

belastingen samenhangend met het inkomen gegenereerd als onafhankelijke zakelijke 

partner. 

 

dd. Status onafhankelijke contractpartij: Zakelijke partners zijn onafhankelijke contractpartijen. 

De overeenkomst tussen Kyӓni en zijn zakelijke partners vormt geen verhouding van 

werknemer/werkgever, agentschap, partnerschap of joint venture tussen het bedrijf en de 

zakelijke partner, noch brengt de relatie de aankoop van een franchise of de aankoop van 

een businessmogelijkheid met zich mee. De zakelijke partner heeft niet de bevoegdheid 

(expliciet of impliciet) het bedrijf te binden aan enige verplichting. Elke zakelijke partner zal 

zijn of haar eigen doelen, uren en verkoopmethoden en andere manieren bepalen om de 

onafhankelijke business van de te zakelijke partner te runnen, met uitzondering van de 

contractuele verplichtingen en het toepasselijk recht van de zakelijke partner. 

 

De naam van Kyӓni en andere namen zoals aangenomen door Kyӓni zijn eigen 

handelsnamen, handelsmerken en dienstenmerken van Kyӓni. Als zodanig zijn deze merken 

heel belangrijk voor Kyӓni en worden alleen met uitdrukkelijke toestemming aan de zakelijke 

partners verstrekt. Het gebruik van de Kyӓni-naam of een item dat niet door het bedrijf is 

geproduceerd, is verboden, met uitzondering van de volgende situaties: 

 

Naam van de zakelijke partner onafhankelijke Kyӓni zakelijke partner 
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Alle zakelijke partners mogen zichzelf “onafhankelijke Kyӓni zakelijke partner” noemen op de 

witte of gele pagina’s van de telefoongids onder hun eigen naam. Geen enkele zakelijke 

partner mag display-advertenties in de telefoongids plaatsen waarbij de naam of het logo van 

Kyäni wordt gebruikt. Zakelijke partners mogen de telefoon niet beantwoorden door te 

zeggen “Kyäni”, “Kyӓni Incorporated”, of op een andere manier waardoor de beller zou 

kunnen denken dat hij of zij het hoofdkantoor van Kyäni heeft gebeld. 

 

ee. Verzekeringsdekking van uw business: Kyӓni biedt geen verzekeringsdekking voor uw 

onafhankelijke businessactiviteiten. Zakelijke partners kunnen een verzekering regelen 

voor hun business zoals ze dat zelf nodig vinden. 

 

ff. Dekking productaansprakelijkheid: Kyӓni is verzekerd om het bedrijf en de zakelijke 

partners te beschermen tegen claims voor productaansprakelijkheid via “aanbevelingen van 

verkopers” die de dekking van onafhankelijke zakelijke partners bevat zolang ze Kyӓni-

producten op de markt brengen in overeenstemming met het bedrijfsbeleid en toepasselijke 

wetten en regelgevingen. De verzekeringspolis van Kyäni met betrekking tot 

productaansprakelijkheid dekt geen vorderingen of acties die het gevolg zijn van wangedrag 

van een zakelijke partner tijdens het op de markt brengen van producten of andere 

risicofactoren betrokken bij de onafhankelijke businessactiviteiten van de zakelijke partner. 

 

gg. Internationale marketing: Zakelijke partners zijn alleen bevoegd tot het verkopen van Kyӓni-

producten en het inschrijven van klanten of het sponsoren van zakelijke partners in de landen 

waar Kyӓni toestemming heeft om te opereren, zoals aangekondigd in de officiële 

bedrijfsliteratuur. In landen waar Kyӓni toestemming heeft om te verkopen en het uitvoeren 

van zakelijke partneractiviteiten, moeten zakelijke partners zich houden aan de specifieke 

Kyäni-regels voor dat specifieke land. Dergelijke regels kunnen van land tot land verschillen 

en zakelijke partners zijn verplicht de geschikte regels, voor het land en het verkoopgebied 

waar ze hun business willen runnen, te kennen. Specifieke informatie per land kan regelmatig 

bekend worden gemaakt als een landaddendum op dit beleid en deze procedures. 

 

hh. Naleving van wetten, verordeningen en ethische normen: Veel gemeenschappen hebben 

wetten die bepaalde businesses vanuit huis regelen. In de meeste gevallen zijn deze 

verordeningen niet van toepassing op zakelijke partners vanwege de aard van hun 

businesses. Zakelijke partners moeten zich echter aan de wetten houden die op hen van 

toepassing zijn. Als een overheidsfunctionaris of -instantie een zakelijke partner in kennis 

stelt dat een verordening voor hem of haar van toepassing is, moet de zakelijke partner 

beleefd antwoorden en meewerken; indien van toepassing, wordt de zakelijke partner 

aangemoedigd een kopie van de verordening naar de afdeling naleving van Kyӓni te sturen. 

 

De zakelijke partner zal de Europese gedragscode voor directe verkoop naleven in alle 

contacten met klanten. 

ii. Minderjarigen: Geen enkele persoon die in zijn/haar staat of land van verblijf wordt 

beschouwd als minderjarige mag een Kyӓni zakelijke partner zijn. Zakelijke partners mogen 

geen minderjarigen voor het Kyӓni-programma sponsoren of rekruteren. 

jj. Acties van gezinsleden of verbonden personen: Als een lid van het directe gezin van een 

zakelijke partner betrokken is bij enige activiteit die, indien uitgevoerd door de zakelijke 

partner, een bepaling van de overeenkomst zou schenden, zal een dergelijke activiteit 

worden beschouwd als een schending door de zakelijke partner en kan Kyӓni disciplinaire 

acties ondernemen tegen de zakelijke partner. Als op een vergelijkbare manier een persoon 

op één of andere wijze verbonden is met een corporatie, partnerschap, trust of andere entiteit 

(samen “gelieerde persoon” genoemd) de overeenkomst schendt, worden deze acties geacht 

een schending door de entiteit te zijn en kan Kyӓni disciplinaire acties ondernemen tegen de 
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entiteit. 

 

kk. Opnieuw verpakken en opnieuw etiketteren verboden: Zakelijke partners mogen de 

etiketten op Kyӓni-producten, -informatie of programma’s op geen enkele manier opnieuw 

verpakken, opnieuw etiketteren, opnieuw vullen of wijzigen. Kyӓni-producten mogen alleen in 

hun originele verpakkingen worden verkocht: het opnieuw etiketteren of verpakken, kan de 

zakelijke partners onderwerpen aan strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid, met 

name als dit leidt tot schade aan eigendommen of letsel. 

 

ll. Verzoeken voor registraties: Voor elk verzoek van een zakelijke partner voor kopieën of 

facturen, aanvragen, downline activiteitsrapporten, of andere registraties worden kosten 

van EUR 0,80 per pagina per kopie in rekening gebracht voor het dekken van de kosten 

van mailing en tijd om bestanden te zoeken en kopieën van de registraties te maken. 

 

mm. Verkoop, overdracht of toewijzing van Kyӓni-business: Hoewel een Kyӓni-business een 

onafhankelijk gerunde business is met particulier eigendom, is de verkoop, overdracht of 

toewijzing van een Kyӓni-business onderworpen aan bepaalde beperkingen. Als een 

zakelijke partner zijn of haar Kyӓni-business wenst te verkopen/over te dragen, moet aan de 

volgende voorwaarden voldaan: 

 

1. Bescherming van de bestaande lijn van sponsorschap moet altijd worden 

aangehouden zodat de Kyӓni-business in die lijn van sponsorschap operationeel 

blijft. 

2. Er zijn administratiekosten van EUR 200 voor alle transacties. 

3. Voordat de verkoop, overdracht of toewijzing kan worden afgerond en goedgekeurd 

door Kyӓni, moeten eventuele schuldverplichtingen van de verkopende zakelijke 

partner worden voldaan. 

4. De zakelijke partner moet een goede reputatie hebben en mag geen van de 

voorwaarden in de overeenkomst schenden om in aanmerking te komen voor het 

verkopen, overdragen of toewijzen van een Kyӓni-business. 

 

Kyӓni kan naar eigen goeddunken alle verkooptransacties accepteren of weigeren. 
 

5. Na het voltooien van de uitvoering van de aankoop en verkoopovereenkomst en de 

nieuwe onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst, moeten de partijen kopieën 

ervan indienen bij de service-afdeling voor de zakelijke partners van Kyäni ter 

beoordeling en goedkeuring. Kyӓni behoudt zich het recht voor om aanvullende 

documenten te vragen die noodzakelijk kunnen zijn voor het analyseren van de 

transactie tussen de koper en verkoper. De service-afdeling voor de zakelijke 

partners van Kyäni zal naar eigen goeddunken de verkoop, overdracht of toewijzing 

binnen 30 dagen na de ontvangst van alle noodzakelijke documenten van de 

partijen goedkeuren of afwijzen. 

6. Als één of meer nieuwe eigenaren een coöperatie, trust, partnerschap of een ander 

soort zakelijke entiteit zijn, dan zijn de oprichtingsakte, de 

partnerschapovereenkomst of trustdocumenten en eventuele geschikte 

overheidsdocumenten die het bestaan van het bedrijf bewijzen, vereist om aan Kyäni 

te worden verzonden voordat eventuele wijzigingen in acht worden genomen of 

goedgekeurd. 

7. Eigendomswijzigingen mogen niet worden gebruikt voor het omzeilen van regels 

die structuurboomwijzigingen regelen. 

 

Als de partijen verzuimen de goedkeuring van Kyäni te krijgen voor de transactie, kan naar 

het oordeel van Kyäni de overdacht vernietigbaar zijn. Als Kyäni de overdracht goedkeurt, zal 

de aankoper van de bestaande Kyäni-business de verplichting en positie van de verkopende 
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zakelijke partner overnemen. Een zakelijke partner die zijn of haar Kyäni-business verkoopt 

komt niet in aanmerking om opnieuw een aanvraag te doen voor een Kyäni zakelijke partner 

voor een periode van ten minste twaalf volledige kalendermaanden na de verkoop.  Als 

gevolg van de verkoop of overdracht van een Kyäni-business mogen er geen wijzigingen in 

de lijn van plaatsing of sponsorschap plaatsvinden. 

 

nn. Scheiding van een Kyӓni-business: Kyӓni zakelijke partners opereren hun Kyӓni-

businesses soms als man-vrouw partnerschappen, reguliere partnerschappen, corporaties, 

of trusts. Op een dergelijk moment wanneer een huwelijk kan eindigen in een scheiding of 

een corporatie, partnerschap of trust (de laatste drie samen worden hier “entiteiten” 

genoemd) kan worden ontbonden, moeten regelingen worden getroffen om te garanderen 

dat een scheiding of divisie van de business is uitgevoerd om de belangen en inkomen van 

andere businesses hoger of lager in de lijn van sponsorschap niet te schaden. Als de 

scheidende partijen de belangen van andere zakelijke partners en het bedrijf niet behartigen, 

zal Kyӓni eenzijdig de onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst beëindigen. 

 

Tijdens de afwikkeling van een scheiding of ontbinding van een entiteit moeten de partijen 

één van de volgende operationele methoden adopteren: 

 

1. Eén van de partijen kan, met toestemming van de andere(n) de business runnen op 

grond van een schriftelijke toewijzing waarbij de afstaande echtgenoot, 

aandeelhouders, partners of trustees Kyӓni toestemming geven om direct en alleen 

met de andere echtgenoot of niet-afstaande aandeelhouder, partner of trustee 

contact te hebben. 

2. De partijen kunnen door blijven gaan met het samen runnen van de business, 

waarbij alle beloningen betaald door Kyӓni zullen worden betaald voor de 

gezamenlijke namen van de zakelijke partners of op naam van de entiteit die moet 

worden opgedeeld zoals de partijen onafhankelijk tussen hen overeenkomen.  

3. Als de partijen het onderling niet eens kunnen worden hoe de business zal worden 

verdeeld tijdens de behandeling van een scheiding of ontbinding, zal het bedrijf de 

business behandelen volgens de status quo zoals die bestond voor het aanvragen van 

de scheiding of ontbinding. 

 

In geen geval zal de downline organisatie van scheidende echtgenoten of een te ontbinden 

zakelijke entiteit worden verdeeld. Evenzo zal Kyäni in geen geval commissie- en 

bonusuitbetalingen uitsplitsen tussen scheidende echtgenoten of leden van te ontbinden 

entiteiten. Kyӓni zal slechts één downline organisatie erkennen en zal slechts één 

commissie-uitbetaling per Kyӓni-business per commissiecyclus doen. Commissie-

uitbetalingen zullen altijd worden uitgegeven aan dezelfde persoon of entiteit. In het geval de 

partijen bij een scheidings- of ontbindingsprocedure niet in staat zijn een oplossing te vinden 

over de dispositie van commissies en eigendom van de business zal de onafhankelijke 

zakelijke partnerovereenkomst onvrijwillig worden geannuleerd. 

 

Als een voormalige echtgenoot of een voormalig zakelijk gelieerde partij volledig alle rechten 

in zijn/haar originele Kyӓni-business heeft afgestaan, is hij/zij daarna vrij om onder andere 

sponsors naar keuze te sponsoren, zolang hij of zij voldoet aan de wachtperiodevereisten 

zoals hier uiteengezet. In een dergelijk geval heeft de voormalige echtgenoot of partner echter 

geen rechten ten opzichte van zakelijke partners in zijn/haar vorige organisatie of een 

eventuele voormalige winkelklant. Hij/zij moet de nieuwe business op dezelfde manier 

ontwikkelen als elke andere nieuwe zakelijke partner. 

oo. Sponsoring: Alle actieve zakelijke partners met een goede reputatie hebben het recht om 

anderen te sponsoren of in te schrijven in Kyӓni. Elke prospect-klant of zakelijke partner 
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heeft het ultieme recht zijn of haar sponsor te kiezen. Als twee zakelijke partners claimen 

de sponsor van dezelfde nieuwe zakelijke partner of klant te zijn, zal het bedrijf de eerst 

ontvangen aanvraag door het bedrijf als bepalend beschouwen. Aanvullend behoudt Kyӓni 

zich het recht voor inschrijving te beperken in landen of op grondgebieden waar het bedrijf 

niet officieel open is. 

 

pp. Stapeling: Het begrip “stapeling” omvat: (a) het nalaten van het overdragen aan Kyäni of 

de holding van een onafhankelijke zakelijke partneraanvraag en -overeenkomst langer dan 

72 uur na de uitvoering ervan; (b) het plaatsen of de manipulatie van onafhankelijke 

zakelijke partneraanvragen en -overeenkomsten met als doel het maximaliseren van de 

beloning volgens Kyäni's wereldwijde beloningsplan; of (c) het geven van financiële 

ondersteuning aan nieuwe zakelijke partners met als doel het maximaliseren van beloning 

volgens Kyäni's wereldwijde beloningsplan. 

Stapeling vormt een materiële inbreuk op dit beleid en deze procedures en is strikt en 

absoluut verboden. 

 

qq. Rechtsopvolging: Bij overlijden van een individuele zakelijke partner kan zijn of haar 

business worden overgedragen naar zijn of haar erfgenamen. De juiste juridische 

documenten onder de lokale wetgeving moeten worden ingediend bij het bedrijf om te 

garanderen dat de overdracht correct is. Dienovereenkomstig moet een zakelijke partner 

advies inwinnen bij een advocaat om hem of haar te ondersteunen bij de voorbereiding van 

een testament of een ander testamentair instrument zoals vereist door de lokale wetgeving. 

Wanneer een Kyӓni-business wordt overgedragen door een testament of een ander 

testamentair instrument zoals vereist door de lokale wetgeving, verkrijgt de begunstigde het 

recht om alle bonussen en commissie te innen van de marketingorganisatie van de overleden 

zakelijke partner op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan. De 

rechtsopvolger(s) moet(en): 

 

1) een nieuwe onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst sluiten; 
 

2) voldoen aan de algemene voorwaarden van de overeenkomst; en 

 
3) voldoen aan alle kwalificaties voor de zakelijke partnerstatus van de overleden 

persoon. 

 
Bonus- en commissie-uitbetalingen van een Kyӓni-business overgedragen op grond van dit 

deel worden gedaan in een enkele gezamenlijke betaling aan de rechthebbenden. De 

rechthebbenden moeten Kyäni een 

registratie-adres verstrekken waarnaar alle bonus- en commissiebetalingen zullen worden 

verzonden. Als de business wordt nagelaten aan gezamenlijke rechthebbenden moeten ze 

een zakelijke entiteit vormen om door te gaan als een zakelijk partnerschap. 

 

rr. Overdracht na arbeidsongeschiktheid van een zakelijke partner: Om een overdracht 

van een Kyӓni-business op basis van arbeidsongeschiktheid mogelijk te maken, moet de 

rechtsopvolger het volgende aan Kyӓni verstrekken: (1) een notariële kopie van een 

benoeming als voogd of trustee; (2) een notariële kopie van het gerechtelijk bevel of 

andere documentatie zoals vereist volgens de lokale wetgeving die het recht vestigt voor 

de rechtsopvolger om de Kyӓni-business te beheren; en (3) een ingevulde onafhankelijke 

zakelijke partnerovereenkomst uitgevoerd door de trustee. 

 

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN ZAKELIJKE PARTNERS 
 

a. Wijziging van contactinformatie: Om tijdige levering van producten, ondersteunend 

materiaal en commissie-uitbetalingen te garanderen, is het belangrijk dat de administratie 
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van Kyäni up to date is. Het is verplicht dat zakelijke partners alle informatie met betrekking 

tot adres- (inclusief e-mailadressen) en telefoonnummers up to date houden. Dit kan worden 

gedaan in de Back Office van de zakelijke partner of door het zenden van zulke correcties 

zoals die noodzakelijk zijn naar de klantenservice. Om de juiste levering van bestellingen te 

garanderen, moeten alle wijzigingen uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van de 

wijziging van het adres of telefoonnummer; worden ontvangen. 

 

b. Lopende training: Om succesvol te zijn met de Kyӓni-mogelijkheid moet een zakelijke 

partner die een andere zakelijke partner in Kyӓni sponsort een bona fide ondersteunings- en 

trainingsfunctie geven om te garanderen dat zijn of haar downline juist zijn of haar Kyӓni-

business verwerkt. Zakelijke partners moeten een lopend contact en communicatie hebben 

met de zakelijke partners in hun downline organisaties. Voorbeelden van een dergelijk 

contact en communicatie kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: nieuwsbrieven, 

schriftelijke correspondentie, persoonlijke bijeenkomsten, telefonisch contact, voicemail, 

elektronische mail en de begeleiding van downline zakelijke partners tot Kyӓni-

bijeenkomsten, trainingssessies en andere functies. Upline zakelijke partners moeten ook 

proberen nieuwe zakelijke partners te trainen voor Kyӓni-producttechnologie, effectieve 

verkooptechniek, het Kyӓni wereldwijde beloningsplan, naleving van het bedrijfsbeleid en -

bedrijfsprocedures en naleving van de lokale wetgeving. Zakelijke partners moeten de 

zakelijke partners in hun downline organisaties monitoren om te garanderen dat downline 

zakelijke partners geen onjuiste product- of businessbeweringen doen, of zich bezighouden 

met illegaal of ongepast gedrag. Op verzoek moet elke zakelijke partner in staat zijn 

gedocumenteerd bewijs aan Kyӓni te leveren van zijn of haar lopende uitvoering van de 

verantwoordelijkheden van een sponsor. 

 

c. Lopende verkoopverantwoordelijkheden: Ongeacht het niveau van hun 

sponsoractiviteiten voelen succesvolle zakelijke partners een lopende verplichting om door 

te gaan met het persoonlijk bevorderen van verkopen via de generatie van nieuwe klanten 

en via dienstverlening aan hun bestaande klanten. 

 

d. Geen minachting: Kyӓni wil zijn onafhankelijke zakelijke partners voorzien van de beste 

producten, het beste beloningsplan en dienstverlening in de bedrijfstak. Daarom zijn 

opbouwende kritiek en opmerkingen welkom en moeten deze schriftelijk worden ingediend bij 

de service-afdeling voor de zakelijke partners van Kyäni. Onthoud dat u het beste verdient, 

we moeten van u horen! Terwijl Kyӓni constructieve input graag tegemoet ziet, leiden 

negatieve commentaren en opmerkingen door zakelijke partners over het bedrijf, zijn 

producten, of beloningsplannen alleen tot het verminderen van het enthousiasme van andere 

, Kyӓni zakelijke partners. Op dezelfde manier vormt kwetsend praten over de concurrentie 

een negatieve omgeving die de bedrijfstak zodanig schaadt dat dit uiteindelijk ook Kyäni kan 

schaden. Om deze reden en om het juiste voorbeeld te geven voor hun downline mogen 

zakelijke partners het bedrijf en zijn producten of de concurrentie en haar producten 

niet in diskrediet brengen. Kyӓni behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen 

tegen zakelijke partners wiens persoonlijk gedrag in dit opzicht storend en schadelijk 

voor Kyӓni kan zijn. 
 

e. Verstrekken van documentatie aan aanvragers: Zakelijke partners moeten helpen de 

meest recente versie van het beleid en de procedures (altijd beschikbaar op de website van 

Kyӓni website) en het beloningsplan voor personen te verstrekken voor wie ze sponsoren om 

zakelijke partners te worden voor de aanvrager een onafhankelijke zakelijke 

partnerovereenkomst ondertekent. 

 

f. Rapporteren van schending van het beleid: Zakelijke partners die schending van het 

beleid door een andere zakelijke partner waarnemen worden aangemoedigd een schriftelijk 
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rapport van de schending direct ter attentie van de afdeling naleving in te dienen. Informatie 

over de incidenten zoals datums, aantal gebeurtenissen, betrokken personen en 

ondersteunende documenten moeten worden opgenomen in het rapport. 

 

5. VERKOPEN 
 

a. Productverkopen: Het Kyӓni wereldwijde beloningsplan is gebaseerd op de verkoop van 

Kyӓni-producten aan eindverbruikers. Zakelijke partners moeten voldoen aan de 

persoonlijke en downline organisatievereisten voor winkelverkoop (net als het voldoen aan 

andere verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in de overeenkomst) om in aanmerking te 

komen voor bonussen, commissie en vooruitgang naar hogere prestatieniveaus. 

 

b. Beperkingen voor prijs en grondgebied: Zakelijke partners mogen Kyӓni-producten niet 

verkopen voor minder dan de gepubliceerde groothandelsprijs voor de zakelijke partner. 

Zakelijke partners mogen alleen Kyӓni-producten verkopen in landen die officieel zijn 

erkend door Kyӓni als open voor Kyӓni-business. 

c. Verkoopbewijzen: Kyӓni moedigt alle zakelijke partners aan hun winkelklanten twee kopieën 

van een officieel Kyӓni-verkoopbewijs te verstrekken op het moment van verkoop. Deze 

bewijzen zetten de klanttevredenheidsgarantie voort voor Kyӓni-producten en een verklaring 

van consumentenbescherming als deze volgens de lokale wetgeving vereist zijn. Registraties 

die de aankopen van directe en voorkeursklanten van zakelijke partners documenteren 

worden aangehouden door Kyӓni en zakelijke partners moeten alle verkoopbewijzen van 

winkelverkopen voor een periode van twee jaar aanhouden en ze op verkoop van Kyäni 

verstrekken. Verder moeten zakelijke partners niet vergeten registraties bij te houden met 

betrekking tot de zakelijke partnertransacties om te voldoen aan de vereisten voor hun 

onafhankelijke businesses volgens de lokale wetgeving (bijvoorbeeld voor het opstellen van 

een document met betrekking tot inkomsten en uitgaven ter ondersteuning van de fiscale 

verplichtingen van een zakelijke partner). 

 

Als een verkoop in aanmerking komt voor een “deur-tot-deur” verkoop moeten de zakelijke 

partners garanderen dat elk bewijs voldoet aan de vereisten van de lokale wetgeving. In 

sommige jurisdicties moet de volgende informatie zijn opgenomen in elk verkoopbewijs (met 

twee kopieën gegeven door de verkoper): 

(1) de datum van de transactie; 

 
(2) de datum tot wanneer de koper kan opzeggen; en 

 
(3) Naam en adres van de verkopende zakelijke partner. 

 

6. BONUSSEN EN COMMISSIES 
 

a. Bonus- en commissiekwalificaties: Een zakelijke partner moet actief zijn en de 

overeenkomst om in aanmerking te komen voor bonussen en commissies naleven. Zolang 

de zakelijke partner voldoet aan de algemene voorwaarden van de overeenkomst zal Kyäni 

commissies betalen aan die zakelijke partner in overeenstemming met het wereldwijde 

beloningsplan. Het minimum bedrag waarvoor Kyӓni een bankcheque zal afgeven is 

EUR 20 (30 voor Payoneer). Als de bonussen en commissies van een zakelijke 

partner niet gelijk aan of hoger zijn dan EUR 20 (30 voor Payoneer), zal het bedrijf 

de commissies en bonussen opbouwen totdat het totaal EUR 20 (30 voor 

Payoneer) is. Een betaling wordt gedaan zodra EUR 20 (30 voor Payoneer) is 

opgebouwd. Het betalingsbeleid voor bonussen en commissies in valuta anders 

dan Amerikaanse dollars wordt regelmatig door het bedrijf bepaald. Bonussen en 
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commissies worden berekend en uitbetalingen worden gedaan op of voor de 

vijftiende dag van elke maand. 
 

b. Aanpassing van bonussen en commissies: Zakelijke partners ontvangen bonussen en 

commissies gebaseerd op de werkelijke verkopen van producten aan eindverbruikers. 

Wanneer een product aan Kyäni wordt geretourneerd voor een terugbetaling of opnieuw 

wordt gekocht door het bedrijf worden de bonussen en commissies toe te schrijven aan één 

of meer geretourneerde of teruggekochte producten in mindering gebracht in de maand 

waarin de terugbetaling wordt gedaan en gaat door voor elke betalingsperiode daarna totdat 

de commissie is hersteld van de zakelijke partners die bonussen of commisssies op de 

verkopen van de terugbetaalde producten. In het geval deze zakelijke partner zijn of haar 

onafhankelijke zakelijke partnerbonus beëindigt en de bedragen van de bonussen of 

commissies toe te schrijven aan de geretourneerde producten nog niet volledig zijn 

teruggevorderd door het bedrijf, kan het restant van het openstaande saldo worden verrekend 

met bedragen verschuldigd aan de beëindigende zakelijke partner. 

 

c. Niet-opgeëiste credits: Klanten of zakelijke partners die credit op een account hebben, 

moeten hun credit binnen zes maanden gebruiken, gerekend vanaf de datum waarop het 

credit is gegeven. Als credits niet binnen zes maanden zijn gebruikt, moet Kyӓni proberen de 

zakelijke partner of klant op maandelijkse basis in kennis te stellen bij een schriftelijke 

kennisgeving op het laatste bekende adres, waarbij de zakelijke partner of klant wordt 

geïnformeerd over het credit. Per kennisgevingspoging wordt een bedrag van EUR 8,00 in 

rekening gebracht. Deze kosten worden in mindering gebracht van het credit op de account 

van de zakelijke partner of klant. 

 

d. Downline activiteitsrapporten: Alle informatie verstrekt door Kyӓni in online of telefonische 

downline activiteitsrapporten, inclusief, maar niet beperkt tot persoonlijk en 

groepverkoopvolume (of een deel daarvan), downline sponsoringactivteit en andere 

informatie wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Toch wordt, door de diverse 

factoren inclusief de inherente mogelijkheid van een menselijke en mechanische fout; de 

nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van bestellingen; weigering van creditcard- en 

elektronische betalingen; geretourneerde producten; terugboekingen van creditcard- en 

elektronische betalingen; de informatie niet gegarandeerd door Kyäni of personen die de 

informatie creëren of overbrengen. 

 

e. Garanties: ALLE VOLUME-INFORMATIE (zoals beschreven in Kyäni's wereldwijde 

beloningsplan) WORDT “ZOALS DEZE IS” VERSTREKT ZONDER GARANTIES, 

EXPLICIET OF IMPLICIET, OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAAN OOK. IN 

HET BIJZONDER MAAR ZONDER BEPERKING ZULLEN ER GEEN GARANTIES ZIJN 

MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR SPECIAAL 

GEBRUK, OF NIET-INBREUK. 

 

IN DE GROOTSTE MATE TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING 

KUNNEN KYÄNI EN/OF ANDERE PERSONEN DIE DE INFORMATIE CREËREN OF 

OVERBRENGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN ZAKELIJKE 

PARTNER OF IEMAND ANDERS VOOR DIRECTE, INDIRECTE, VERVOLG-, 

INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE DIE ONTSTAAT UIT HET GEBRUIK VAN 

OF TOEGANG TOT INFORMATIE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE 

WINST, BONUSSEN OF COMMISSIES, VERLIES VAN MOGELIJKHEID EN SCHADE DIE 

KAN ONTSTAAN UIT ONNAUWKEURIGHEID, ONVOLLEDIGHEID, ONGEMAK, 

VERTRAGING, OF VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE), ZELFS ALS 

KYÄNI OF ANDERE PERSONEN DE INFORMATIE CREËREN OF OVERDRAGEN 

ZOU OF ZOUDEN MOETEN HEBBEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN 
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DERGELIJKE SCHADE. IN DE GROOTSTE MATE TOEGESTAAN VOLGENS DE 

TOEPASSELIJKE WETGEVING KUNNEN KYÄNI EN/OF ANDERE PERSONEN DIE DE 

INFORMATIE CREËREN OF OVERBRENGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN 

JEGENS U OF IEMAND ANDERS ONDER WELKE ONRECHTMATIGE 

OVEREENKOMST, CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, 

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE MET BETREKKING TOT 

ENIG ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST OF ALGEMENE VOORWAARDEN. 

 

Toegang en gebruik van Kyäni's online en telefonische informatiediensten is voor uw eigen 

risico. Alle informatie wordt aan u verstrekt “zoals deze is”. Als u niet tevreden bent over de 

informatie is uw enige en exclusieve remedie niet door te gaan met het gebruik van en 

toegang tot Kyäni’s online en telefonische informatiediensten. 

 

7. PRODUCTGARANTIES, RETOUREN EN OPNIEUW KOPEN VAN VOORRAAD 
 

a. Producttevredenheidsgarantie voor KLANTEN 

 
Kyӓni geeft een honderd procent (100%) dertig (30) dagen geld terug tevredenheidsgarantie 

(onder aftrek van verzendkosten) op alle producten aangekocht door klanten. Klanten moeten 

alle gebruikte en niet-gebruikte producten retourneren aan Kyӓni. Na ontvangst zal Kyäni's 

distributiecentrum alle retouren en terugbetalingen binnen dertig dagen na ontvangst van het 

product verwerken. 

 

Klanten binnen de Europese Unie hebben een periode van veertien werkdagen waarin ze 

kunnen afzien van het contract zonder boete (met uitzondering van de kosten voor het 

retourneren van het product) en zonder opgaaf van reden op grond van de wetgeving van de 

Europese Unie inzake verkoop op afstand. 

 

Met uitzondering van het recht op afzien volgens de paragraaf direct hierboven vallen 

Potato Pak-producten niet onder de geld terug tevredenheidsgarantie. 

 

Alle producten moeten binnen 14 dagen nadat de klant Kyäni heeft geïnformeerd over 

de bedoeling van het retourneren van de producten door Kyäni worden ontvangen. 

b. Retourneren van voorraad door ZAKELIJKE PARTNERS 

 
Zakelijke partners hebben 14 dagen gerekend vanaf de ingangsdatum van de onafhankelijke 

zakelijke partnerovereenkomst waarbinnen zonder een boete en zonder opgaaf van reden 

van het contract kan worden afgezien op voorwaarde dat de zakelijke partner Kyӓni schriftelijk 

informeert over deze beslissing voordat de periode verloopt. 

 

In het geval van een vrijwillige beëindiging of annulering van een onafhankelijke zakelijke 

partnerovereenkomst ofwel onder de voorgaande paragraaf of onder deel 11.c hiervan, zal 

Kyäni van de zakelijke partner weer van de zakelijke partner de huidige op de markt te 

brengen voorraad terugkopen die de zakelijke partner in de afgelopen twaalf maanden van 

Kyäni kocht. De terugkoopprijs zal 90 procent van de aankoopprijs zijn die door de zakelijke 

partner is betaald. De kosten betaald voor het verzenden van de producten en voor het 

retourneren van de producten naar Kyäni komen voor rekening van de zakelijke partner en 

worden niet teruggestort. Kyäni zal geen voorraad van de zakelijke partners terugkopen die 

wegens dringende reden zijn beëindigd. 

 

Voor doelen van de overeenkomst omvat voorraad onderworpen aan het terugkopen alle 

producten die door het bedrijf zijn geproduceerd, promotioneel materiaal, 

starterspakketten of andere verkoophulpmiddelen aangekocht door de zakelijke partner 

van Kyäni. Dit omvat geen Potato Pak-producten. 
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De voorwaarden voor het terugkopen van dit deel zullen niet van toepassing zijn op een 

voorraad die momenteel geen op de markt te brengen voorraad is. Momenteel op de markt 

te brengen voorraad zal geen voorraad omvatten waarvan de houdbaarheidsdatum bijna 

verloopt, waarvan het veiligheidsbestendige veiligheidszegel is beschadigd of die is 

geopend of gedeeltelijk is verbruikt, die niet verder wordt gebruikt door het bedrijf, of die een 

seizoensmatig karakter heeft of een product van een speciale aanbieding is. 

 

Als de zakelijke partner de producten niet claimt en als ze later op grond hiervan worden 

teruggekocht of gerestitueerd (bijv. wanneer de bestelling werd geweigerd, het adres of 

telefoonnummer onjuist was, de bezorging niet kon plaatsvinden, of om een andere reden), 

zullen aan de zakelijke partner administratiekosten van 16 EUR (+ btw) in rekening worden 

gebracht en blijft deze verantwoordelijk voor de betaalde kosten om het product naar de 

zakelijke partner te versturen en het product te retourneren aan Kyäni. 

 

Alle producten moeten niet later worden verzonden door de zakelijke partner aan Kyäni dan 

14 dagen na de ontvangst van de e-mail met de kennisgeving door Kyäni om producten te 

retourneren. De zakelijke partner zal echter het risico op verlies dragen wanneer de 

producten onderweg zijn. 

 

8. GESCHILLENBESLECHTING EN DISCIPLINAIRE PROCESSEN 
 

a. Disciplinaire sancties: Schending van deze overeenkomst, inclusief dit beleid en deze 

procedures (indien van toepassing), of een illegaal, frauduleus, misleidend of onethisch 

zakelijk gedrag door een zakelijke partner kan, naar het oordeel van Kyäni, leiden tot één of 

meer van de volgende corrigerende maatregelen, die, indien nodig zullen worden beschouwd 

als schadevergoeding wegens een schending van de overeenkomst, maar doet geen afstand 

van Kyäni's andere rechten op grond van de overeenkomst: 

 

(1) uitgifte van een schriftelijke waarschuwing of vermaning; 

 
(2) het vereisen van de zakelijke partner om directe corrigerende maatregelen te treffen; 

 
(3) het opleggen van een boete, die kan worden ingehouden op de uitbetalingen van een 

bonus en commissie; 

 
(4) verlies of opschorting van rechten op één of meer bonus- en commissiebetalingen; 

 
(5) Kyӓni kan van een zakelijke partner alle of een deel van de bonussen en commissies 

inhouden tijdens de periode dat Kyӓni gedrag onderzoekt dat de overeenkomst kan 

schenden. Als Kyӓni besluit de overeenkomst te beëindigen vanwege een schending 

van de overeenkomst door de zakelijke partner of het overtreden van toepasselijke 

wetten of regelgevingen, heeft de zakelijke partner geen recht op het ontvangen van 

enige commissie of betalingen die werden ingehouden tijdens de onderzoeksperiode 

voorafgaand aan de huidige beëindiging; 

 

(6) opschorting van het recht van de zakelijke partner voor het kopen van 

producten en/of het ontvangen van betalingen; 

(7) beëindiging van de overeenkomst; 
 

(8) Elke andere maatregel expliciet toegestaan binnen een bepaling van de 

overeenkomst of die Kyäni uitvoerbaar acht om te implementeren en geschikt om 

gedeeltelijk of exclusief veroorzaakte schade door het gedrag of nalaten van de 

zakelijke partner billijk op te lossen; 
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(9) De bovengenoemde maatregelen beperken de rechten van Kyäni niet en 

betekenen niet dat Kyӓni ook gerechtelijke procedures voor geldelijke en/of 

billijke maatregelen en/andere maatregelen kan nemen die zijn toegestaan op 

grond van de overeenkomst of toepasselijk recht. 

b. Misstanden en klachten: Wanneer een zakelijke partner een misstand met of klacht heeft 

over een andere zakelijke partner met betrekking tot een praktijk of gedrag met betrekking 

tot hun betreffende Kyӓni-businesses, worden ze aangemoedigd om het probleem op te 

lossen door middel van privégesprekken met de andere partij. Wanneer dit niet 

uitvoerbaar is of geen succes oplevert, wordt de klagende zakelijke partner 

aangemoedigd het probleem met zijn of haar sponsor te bespreken die de kwestie 

kan beoordelen en proberen deze op te lossen, misschien via de “goede diensten” 

van de upline-sponsor van de andere partij. Niet-opgeloste geschillen moeten 

schriftelijk worden gemeld aan de afdeling klantenservice van het bedrijf, dat hulp 

kan vragen van een raad voor geschillenbeslechting voor een uiteindelijke 

beoordeling en beslissing zoals geschikt is. 
 

c. Raad voor geschillenbeslechting: De raad voor geschillenbeslechting (of “DRB”) bestaat 

uit één of meer gekwalificeerde personen geselecteerd door het Kyäni senior management. 

De samenstelling van de raad voor geschillenbeslechting kan op elk gewenst moment 

worden gewijzigd. Het doel van de DRB is om: 

 

(1) beroepen van acties te beoordelen die door het bedrijf zijn ondernomen 

vanwege een vermeende schending van de verplichtingen van een zakelijke 

partner; en 

(2) kwesties tussen Kyӓni zakelijke partners te beoordelen. Als de reactie of schikking 

voorgesteld door de klantenservice wordt verworpen of de kwestie op een andere 

manier niet opgelost kan worden, kan de raad voor geschillenbeslechting bewijs 

beoordelen, overleggen en reageren op de overgebleven kwesties. 

Een zakelijke partner kan een schriftelijk verzoek voor een telefonische of persoonlijke 

beoordeling indienen binnen zeven werkdagen vanaf de datum van: (1) de schriftelijke 

kennisgeving van Kyӓni van de actie; of (2) de schriftelijke beslissing van de afdeling 

dienstverlening van de zakelijke partner voor wat betreft geschillen tussen zakelijke partners 

onder deel 8.c. Alle communicatie met Kyäni en de zakelijke partner die naar een oplossing 

zoekt van een geschil moet schriftelijk gebeuren. Het is ter beoordeling van de DRB of een 

claim wordt geaccepteerd voor beoordeling of niet. Als de DRB er mee instemt om de 

kwestie te beoordelen, zal deze een beoordeling plannen binnen dertig (30) dagen na de 

ontvangst van het schriftelijke verzoek van de zakelijke partner. Alle bewijzen (bijv. 

documenten, voorbeelden, enz.) waarvan een zakelijke partner wenst dat die in beschouwing 

worden genomen door de DRB moeten uiterlijk binnen zeven werkdagen voor de datum van 

de beoordeling aan Kyäni worden verzonden. De zakelijke partner zal alle kosten betalen die 

betrekking hebben op zijn of haar aanwezigheid en de aanwezigheid van eventuele getuigen 

aanwezig bij de beoordeling gewenst door de zakelijke partner. De beslissing van de DRB is 

definitief en komt niet in aanmerking voor een verdere beoordeling van het bedrijf. Tijdens de 

afwikkeling van een voor de DRB zal het bedrijf zich actief verzetten tegen elke poging van 

een zakelijke partner om arbitrage of enig ander rechtsmiddel aan te grijpen tegen de andere 

partij of partijen bij het geschil of tegen Kyӓni. 

 

d. Toepasselijk recht en jurisdictie: De onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst tussen 

de zakelijke partner en Kyäni is gesloten in Idaho Falls, Idaho, Verenigde Staten van 

Amerika, omdat dit de locatie is waar de zakelijke partner de aanvraag voor inschrijving heeft 
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ingediend als onafhankelijke zakelijke partner en waar de aanvraag is beoordeeld en 

goedgekeurd door Kyäni. De onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst zal exclusief zijn 

onderworpen aan de wetten van de staat Idaho en de zakelijke partner stemt ermee in zich 

exclusief te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de staat Idaho en met 

name de districtsrechtbank van het zevende juridische district gevestigd in Bonneville 

County, voor het beslechten van vorderingen of gerelateerde rechtszaken om de 

voorwaarden van de onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst te interpreteren of af te 

dwingen. 

 

9. BESTELLEN 
 

a. Directe en voorkeursklanten: Zakelijke partners worden aangemoedigd het Kyäni directe 

klantenprogramma te bevorderen voor winkelklanten. Met het directe klantenprogramma 

kunnen winkelklanten hun producten direct bij Kyäni kopen. Klanten bellen gewoon Kyӓni 

voor het doen van hun bestellingen of doen hun bestellingen online, die kunnen worden 

betaald met hun creditcard. Kyӓni zal de bestelde producten direct aan de klant verzenden. 

Om te garanderen dat zakelijke partners de juiste commissie ontvangen, mogen klanten 

geen bestellingen oen zonder een zakelijke partner ID-nummer. Nog efficiënter dan 

het directe klantenprogramma is Kyäni's voorkeurklantenprogramma. Op grond van 

het voorkeurklantenprogramma kan een persoon zich aanmelden om een vooraf 

geselecteerd pakket van Kyäni-producten te ontvangen die elke maand automatisch 

naar zijn of haar huis wordt verzonden. Dit neemt niet alleen al het gedoe van kopen 

weg, maar het stelt de klant ook in staat om te profiteren van de verlaagde 

voorkeurklantenprijzen. 
 

b. Aankopen van Kyӓni-producten: Elke zakelijke partner moet zijn of haar producten 

direct van Kyӓni kopen om te worden gecrediteerd voor het persoonlijke verkoopvolume 

gekoppeld aan die verkoop. 

 

c. Algemeen bestelbeleid: Voor mailbestellingen met een ongeldige of onjuiste betaling kan 

Kyӓni proberen telefonisch en/of per mail contact op te nemen met de zakelijke partner om 

de juiste betaling te krijgen. Kyӓni kan ook proberen de bestelling opnieuw tot vijf keer te 

verwerken. Niet gelukte bestellingen worden niet verwerkt. Er worden geen C.O.D.-

bestellingen geaccepteerd. Kyӓni hanteert geen minimum bestelvereisten. Bestellingen voor 

producten en verkoophulpmiddelen kunnen worden gecombineerd. 

 

d. Beleid voor verzendingen en nabestellingen: Kyӓni verzendt normaal gesproken 

producten binnen vijf (5) dagen gerekend vanaf de datum dat een bestelling is ontvangen. 

Kyӓni verzendt spoedig bestelde artikelen die op voorraad zijn. Bestelde artikelen die niet op 

voorraad zijn, worden in een nabestelling geplaatst en worden verzonden wanneer Kyäni 

extra voorraad ontvangt. Zakelijke partners worden gefactureerd voor en er wordt persoonlijk 

verkoopvolume gegeven voor nabestelde artikelen, tenzij op de factuur wordt vermeld dat het 

product niet meer wordt geleverd. Kyӓni zal zakelijke partners en klanten in kennis stellen als 

artikelen worden nabesteld en er niet wordt verwacht dat ze binnen 30 dagen gerekend vanaf 

de besteldatum worden verzonden. Er wordt ook een geschatte verzenddatum gegeven. 

Nabestelde artikelen kunnen worden geannuleerd op verzoek van een klant of zakelijke 

partner. Klanten en zakelijke partners kunnen om restitutie, credit op account, of vervanging 

van handelswaar vragen voor geannuleerde nabestellingen. Als er om restitutie wordt 

gevraagd, wordt het persoonlijke verkoopvolume van de zakelijke partner in mindering 

gebracht voor het bedrag van de restitutie in de maand waarin de restitutie wordt gedaan. 

 

e. Bestelbevestiging: Een zakelijke partner en/of ontvanger van een bestelling moet 

bevestigen dat het ontvangen product overeenkomt met het product weergegeven op de 
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verzendfactuur en vrij van schade is. Het Kyӓni niet in kennis stellen van een tekortkoming of 

schade bij de verzending binnen dertig dagen na de ontvangst van de verzending leidt tot het 

verval van het recht van de zakelijke partner op correctie. 

 

10. BETALING EN VERZENDING 
 

a. Storting: Kyӓni raadt zakelijke partners ten zeerste af geld te accepteren voor een 

verkoop aan een persoonlijke winkelklant, met uitzondering van het moment van de 

levering van het product (bijv. accepteer geen geld als anticipatie op toekomstige 

leveringen). 

b. Onvoldoende middelen: Het is de verantwoordelijkheid van elke zakelijke partner ervoor te 

zorgen dat er voldoende middelen of credit beschikbaar is op zijn of haar account om een 

maandelijkse bestelling met automatische verzending te dekken. Kyӓni neemt geen contact 

op met contact zakelijke partners met betrekking tot bestellingen die zijn geannuleerd 

vanwege onvoldoende middelen of credit. Dit kan leiden tot het niet voldoen aan zijn of haar 

persoonlijke verkoopvolumevereisten voor de maand van de zakelijke partner. 

 

Kyӓni geen aanpassingen uit aan het einde van de maand voor bestellingen met 

automatische verzending. Voorbeeld: een zakelijke partner heeft een bestelling met 

automatische verzending ingesteld voor de 25e van de maand en de creditcard van de 

zakelijke partner wordt geweigerd. De zakelijke partner is er verantwoordelijk voor contact op 

te nemen met Kyӓni en een creditcard te verstrekken waarmee betaald kan worden voor het 

einde van de maand om ervoor te zorgen dat de bestelling met automatische verzending 

voor die maand geldt. 

c. Geretourneerde pakketten: Zakelijke partners met pakketten die worden geretourneerd 

aan Kyӓni vanwege een onjuist adres, mislukte bezorgingspogingen, retour aan afzender, 

of een andere reden worden in rekening gebracht voor de verzending naar en van Kyӓni en 

verwerkingskosten van EUR 16,00, plus btw. Deze kosten worden gedekt door het doen 

van een aanpassing in de bonus en commissies van die zakelijke partner en/of door het 

belasten van de credit card(s) geregistreerd bij Kyӓni. 

 

d. Beperkingen in het gebruik van creditcards van derden en controleren van 

accounttoegang: Om de onafhankelijkheid van Kyäni zakelijke partners te bewaren en om 

de integriteit van het beloningsplan van het bedrijf te bewaren, ontmoedigt Kyäni elke 

regeling tussen de onafhankelijke zakelijke partners waardoor er schulden tussen hen 

ontstaan en het is zakelijke partners uitdrukkelijk verboden een creditcard van een zakelijke 

partner te gebruiken of schulden op een lopende rekening van een zakelijke partner toe te 

staan voor het inschrijven of sponsoren van andere zakelijke partners, of voor het doen van 

aankopen van het bedrijf namens een andere zakelijke partner. 

 

e. Verkopen, gebruik en btw: Bij het ontwerpen van de Kyäni-mogelijkheid is één van onze 

leidende filosofieën geweest om zakelijke partners te bevrijden van zoveel mogelijk 

administratieve, operationele en logistieke taken. Door dit te doen zijn zakelijke partners vrij 

zich te concentreren op die activiteiten die direct invloed hebben op hun inkomen, namelijk 

productverkopen en inschrijvingsactiviteiten. Om deze doelen te bereiken probeert Kyäni 

zakelijke partners te ontzien van de last van het innen en afdragen van belastingen inzake 

verkoops, gebruiks, goederen en diensten en btw (“verbruiksbelastingen”), het indienen van 

rapporten over verbruiksbelasting en het bijhouden van gegevens met betrekking tot 

verbruiksbelastingen. Niettemin blijven zakelijke partners verplicht te voldoen aan alle 

toepasselijke wetten en regelgevingen voor de jurisdicties waarin de zakelijke partners hun 

business runnen. Verbruiksbelastingen moeten in het algemeen volgens de wet door de 

eindgebruiker van een belastbaar artikel worden betaald. Waar dit dan mogelijk is, zal Kyäni 



Policies & Procedures-07.19-NL-EU 

27 

 

 

namens of in samenwerking met de zakelijke partner de van toepassing zijnde 

verbruiksbelastingen innen en afdragen. Zakelijke partners moeten contact opnemen met 

de afdeling klantenservice van Kyäni als ze in dit opzicht vragen hebben over de activiteiten 

van Kyäni. 

 

11. INACTIVITEIT EN ANNULERING 
 

a. Effect van annulering: Zolang een zakelijke partner actief blijft en voldoet aan de algemene 

voorwaarden van de overeenkomst en dit beleid en deze procedures, zal Kyӓni commissies 

betalen aan de zakelijke partner volgens het wereldwijde beloningsplan. Bonussen en 

commissies van een zakelijke partner vormen het hele concept voor de pogingen van de 

zakelijke partner om verkopen te genereren en alle activiteiten met betrekking tot het 

genereren van verkopen (inclusief het opbouwen van een downline organisatie). Volgend op 

de annulering van een zakelijke partner vanwege inactiviteit zoals hierboven beschreven, of 

een vrijwillige of niet-vrijwillige annulering van zijn of haar overeenkomst, inclusief op grond 

van schending van de onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst of schending van het 

beleid en procedures (al deze methoden samen worden “geannuleerd” of een “annulering” 

genoemd), zal de voormalige zakelijke partner geen recht, eigendom, vordering of belang 

hebben bij de marketingorganisatie waarin hij of zij actief was, voor enige verleden, huidige of 

toekomstige handelsgeheimen van Kyӓni of andere eigendomsinformatie of intellectueel 

eigendom, of voor commissies of bonussen van de verkopen gegenereerd door de 

organisatie na de annulering van de zakelijke partner. Een zakelijke partner wiens 

overeenkomst is geannuleerd verliest alle rechten als zakelijke partner. Dit omvat het recht 

om Kyӓni-producten te verkopen en het recht op het ontvangen van toekomstige commissies, 

bonussen of andere inkomsten als gevolg van de verkoop en andere activiteiten van de 

voormalige downline verkooporganisatie van de zakelijke partner. Om alle twijfels weg te 

nemen, in het geval van een annulering, stemt de zakelijke partner ermee in afstand te doen 

van alle rechten die hij of zij kan hebben, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsrechten, 

handelsgeheimrechten, intellectuele eigendomsrechten, of anderszins, op grond van zijn of 

haar voormalige downline organisatie, marketinggegevens, financiële gegevens of 

contactinformatie met betrekking tot die downline organisatie, of met betrekking tot bonussen, 

commissies of andere beloningen die anders zouden zijn ontstaan uit de verkoop of 

andere activiteiten van die downline organisatie, als de zakelijke partner niet zou 

hebben geannuleerd. 
 

De voormalige zakelijke partner mag zich niet voordoen als Kyäni zakelijke partner. Een 

geannuleerd zakelijke partner zal alleen commissies en bonussen ontvangen voor de 

laatste volledige betalingsperiode waarin hij of zij actief was voor de annulering (onder 

aftrek van eventuele bedragen die zijn ingehouden tijdens een onderzoek voorafgaand 

aan een onvrijwillige opzegging). 

b. Onvrijwillige annulering: Een schending door een zakelijke partner van één van de 

algemene voorwaarden van de overeenkomst inclusief eventuele wijzigingen die kunnen zijn 

gemaakt naar eigen goeddunken van Kyӓni, kunnen leiden tot straffen genoemd in deel 8(a), 

inclusief het onvrijwillig annuleren van zijn of haar onafhankelijke zakelijke 

partnerovereenkomst. De annulering zal ingaan op de dag dat het bericht of de kennisgeving 

is verzonden naar de e-mail van de zakelijke partner of naar het fysieke adres zoals dat is 

vermeld op zijn of haar aanvraagformulier, op de datum waarop de schriftelijke kennisgeving 

is verzonden, ontvangstbevestiging is gevraagd, naar het laatst bekende adres van de 

zakelijke partner of waar de zakelijke partner momenteel de kennisgeving van de annulering 

ontvangt, welke zich het eerst voordoet. 

 

Daarnaast kan Kyӓni het account van een zakelijke partner annuleren als er voor de periode 
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van de afgelopen twaalf maanden geen productaankopen zijn geweest. 

 

c. Vrijwillige annulering: Een deelnemer aan dit netwerk marketingplan heeft op elk gewenst 

moment het recht op annulering, ongeacht de reden. Een annulering moet worden 

aangevraagd door het voldoen aan de vereisten van en het invullen van een 

annuleringsformulier voor een zakelijke partner en dit formulier te retourneren aan Kyӓni via 

de post, gescand document via email, of fax. Na ontvangst van het annuleringsformulier 

voor een zakelijke partner verwerkt Kyӓni de annulering. 

 

d. Beleid voor opnieuw inschrijven van inactieve of geannuleerde zakelijke partners: Een 

Kyӓni zakelijke partner die vrijwillig annuleert als zakelijke partner kan twaalf maanden na de 

datum van beëindiging een aanvraag indienen voor een nieuwe inschrijving als nieuwe 

zakelijke partner. Als deze zakelijke partner zich opnieuw inschrijft bij Kyӓni wordt de 

zakelijke partner ingeschreven als nieuwe zakelijke partner, maar een eventuele downline die 

voorheen onder de zakelijke partner was voorafgaand aan de beëindiging zal niet worden 

beïnvloed door deze hernieuwde inschrijving. 

 

Een Kyӓni zakelijke partner die voor een periode van twaalf maanden inactief is, kan naar 

eigen goeddunken van Kyäni worden geannuleerd. Deze zakelijke partner kan echter 

vervolgens weer een aanvraag doen voor hernieuwde inschrijving voor een positie op elk 

gewenst moment. De downline van de zakelijke zal niet worden beïnvloed door de wijziging 

en zal niet worden verplaatst met de zakelijke partner. Voor doelen van dit beleid zal een 

inactieve zakelijke partner worden beschouwd als een zakelijke partner die geen aankopen 

heeft gedaan (anders dan een automatische jaarlijkse vernieuwing) voor twaalf 

opeenvolgende maanden. 

 

Dit beleid zal niet van toepassing zijn op een Kyӓni zakelijke partner wiens onafhankelijke 

zakelijke partnerovereenkomst werd beëindigd door het bedrijf om een geldige reden. Deze 

zakelijke partner moet goedkeuring hebben van de Kyӓni Chief Executive Officer 

voorafgaand aan het opnieuw inschrijven bij het bedrijf. 

 

12. RECHT OP WIJZIGEN 
 

Kyӓni behoudt zich het recht voor om het Kyäni wereldwijde beloningsplan, de 

onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst en dit beleid en deze procedures op elk 

gewenst moment en om welke reden dan ook naar eigen en absoluut goeddunken te 

wijzigen.RECHT OP ANNULERING DOOR KYӒNI 
 

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande behoudt Kyӓni zich het recht voor een 

onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst te annuleren of beëindigen zonder een 

geldige reden en met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de zakelijke partner 

wanneer omstandigheden een dergelijke actie vereisen. Zo’n annulering of beëindiging zal 

direct effect hebben tenzij anders is aangegeven in de kennisgeving verzonden naar het e-

mail- of postadres van de zakelijke partner. 

13. DIVERSEN 
 

a. Vertragingen: Kyӓni zal niet verantwoordelijk zijn voor vertragingen of tekortkomingen in het 

nakomen van zijn verplichtingen wanneer de nakoming commercieel niet mogelijk is door 

omstandigheden waar Kyäni geen invloed op heeft. Dit omvat, maar is niet beperkt tot 

stakingen, arbeidsproblemen, oproer, oorlog, brand, dood, natuurkrachten, burgerlijke 

ongehoorzaamheid, aanbodstekorten of regeringsbesluiten, -oordelen of -bevelen. 

 
b. Beleid en scheidbare bepalingen: Als een bepaling van de overeenkomst, in zijn huidige 
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vorm of zoals hierna kan worden gewijzigd, door een bevoegde rechtbank om welke reden 

dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, worden alleen één of meer ongeldige 

delen van de bepaling in kwestie gescheiden en de overige bepalingen blijven volledig van 

kracht en blijven hierdoor onaangetast. 

 
c. Afstandsverklaring: Kyӓni geeft nooit zijn recht op om op naleving van de overeenkomst en 

de toepasselijke rechten die het gedrag van een zakelijke partner regelen, aan te dringen en 

af te dwingen. Geen enkele vertraging of nalatigheid door Kyӓni voor het uitvoeren van enig 

recht of enige bevoegdheid of voor het aandringen op strenge naleving door een zakelijke 

partner met een verplichting of bepaling van de overeenkomst, vormt een afstandsverklaring 

van Kyäni’s recht om exacte naleving van de overeenkomst te vragen. Een 

afstandsverklaring door Kyӓni kan alleen schriftelijk worden beïnvloed door een bevoegde 

functionaris van het bedrijf. Een afstandsverklaring van Kyäni van een specifieke schending 

door een zakelijke partner, of een afstandsverklaring door Kyäni van een specifieke bepaling 

van de onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst of dit beleid en procedures zullen geen 

effect hebben op of afbreuk doen aan de rechten van Kyäni met betrekking tot een volgende 

schending, noch zal het op welke manier dan ook de rechten of verplichtingen van enige 

andere zakelijke partner beïnvloeden. Elke vertraging of nalatigheid door Kyӓni bij het 

uitoefenen van enig recht dat voortvloeit uit een schending door een zakelijke partner zal niet 

worden beschouwd als een voortdurende afstandsverklaring, noch zal het de rechten van 

Kyäni met betrekking tot die of een daaropvolgende schending daarop aantasten of 

beïnvloeden. 

 

Het bestaan van een vordering of rechtszaak van een zakelijke partner tegen Kyӓni vormt 

geen verdediging tegen Kyäni's handhaving van enige voorwaarden of bepalingen van de 

overeenkomst of dit beleid en deze procedures. 


