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K Y Ä N I    O N A F H A N K E L I J K E    Z A 

K E L I J K E    P A R T N E R O V E R E E N 

K O M S T    A L G E M E N E     

V O O R W A A R D E N 

 
1. Ik begrijp dat als Kyäni, Inc. (hierna “Kyäni”) onafhankelijke zakelijke partner: 

 
a. Ik het recht heb producten van Kyäni te kopen voor de prijs waar ik voor in aanmerking kom. 

 
b. Ik het recht heb gekwalificeerde personen in Kyäni te sponsoren. 

 
c. Ik de zakelijke partners in mijn downline marketingorganisatie zal helpen, trainen en motiveren. 

 
d. Ik aan alle federale, staats-, landelijke en gemeentelijke wetten, verordeningen, regels en 

regelgevingen zal voldoen en alle rapporten zal opstellen en alles zal kwijtschelden of andere 

inhoudingen zal toepassen zoals kan worden vereist door een federatie, staats, landelijke, 

provinciale of gemeentelijke wet, verordening, regel of regelgeving. 

 

e. Ik zal eerlijk en betrouwbaar aan mijn verplichtingen voldoen als onafhankelijke zakelijke 
partner. 

 
f. Ik zal alleen de verkoopcontracten en bestelformulieren gebruiken die worden verstrekt door 

Kyäni voor de verkoop van diens producten en ik zal met houden aan het beleid en alle 

procedures vastgesteld door Kyäni voor het voltooien en verwerken van dergelijke contracten 

en bestellingen. 

 

g. Ik zal zelf geen acties nemen of mezelf op een manier gedragen die de zakelijke reputatie of 

Kyäni, zijn oprichters, directeuren of functionarissen zal schaden. 

 

h. Ik stem ermee in dat ik een uniek identificatienummer voor fiscale of zakelijke doeleinden zal 

verstrekken zoals verstrekt door het land waar ik aanvraag voor het Kyäni-lidmaatschap doe. 

2. Ik stem ermee in het Kyäni wereldwijde beloningsplan en Kyäni-producten te tonen zoals uiteengezet 

in de officiële Kyäni-literatuur. Ik zal geen vorderingen indienen met betrekking tot mogelijk inkomen, 

mogelijke verdiensten en producten dan wat is vermeld in de officiële Kyäni-literatuur. Ik mag geen 

producten gebruiken, produceren, creëren, publiceren, distribueren of verkrijgen uit een bron anders dan 

Kyäni, enige literatuur, opnamen (audio, video of op een andere manier), verkopen of hulpmiddelen bij 

inschrijving met betrekking tot Kyäni-producten of het Kyäni wereldwijde beloningsplan. Ik begrijp dat ik 

geen Kyäni-handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo’s, ontwerpen of symbolen mag 

gebruiken of weergeven voor het op de markt brengen en adverteren van Kyäni’s producten of de Kyäni-

mogelijkheid anders dan beschreven in het Kyäni-beleid en de Kyäni-procedures zonder het vooraf 

verkrijgen van de schriftelijke toestemming van Kyäni. 

 

3. Ik stem ermee in dat ik als Kyäni onafhankelijke zakelijke partner een onafhankelijke contractpartij 
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ben en geen werknemer, agent, partner, wettelijke vertegenwoordiger of franchisenemer van Kyäni. Ik 

heb geen toestemming voor en zal geen schulden, uitgaven, verplichtingen aangaan of een financiële 

rekening openen namens, voor, of namens 
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Kyäni. Ik begrijp dat ik de manier en middelen waarmee ik mijn Kyäni zakelijke relatie uitvoer zal 

controleren, onderworpen is aan mijn naleving van deze algemene voorwaarden, het Kyäni-beleid en de 

Kyäni-procedures en het Kyäni wereldwijde beloningsplan (deze worden gezamenlijk de “overeenkomst” 

genoemd). Ik stem ermee in dat ik alleen verantwoordelijk zal zijn voor het betalen van alle uitgaven die 

door mijzelf zijn gedaan, inclusief maar niet beperkt tot reizen, eten, onderdak, administratieve 

ondersteuning, kantoor-, interlokale telefoon- en andere kosten. IK BEGRIJP DAT IK VOOR FEDERALE 

OF STAATSDOELEINDEN MET BETREKKING TOT BELASTING 

NIET ZAL WORDEN BESCHOUWD ALS MEDEWERKER VAN Kyäni. Kyäni is niet verantwoordelijk voor 

het inhouden van en zal van mijn bonussen en commissies, indien van toepassing, geen FICA of 

belastingen van welke aard dan ook inhouden of in mindering brengen, tenzij een dergelijke inhouding 

wettelijk vereist wordt. Ik stem ermee in gehouden te zijn aan alle overeenkomsten voor het innen van 

omzetbelasting tussen Kyäni, Inc. en alle van toepassing zijnde belastingjurisdicties en alle bijbehorende 

regels en procedures. 

4. Ik heb het Kyäni-beleid en de Kyäni-procedures evenals het Kyäni-beloningsplan gelezen en ik stem 

hiermee in. Beide zijn opgenomen in en maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Ik begrijp dat 

ik een goede reputatie moet hebben en geen van deze voorwaarden in deze overeenkomst mag 

schenden om in aanmerking te komen voor de ontvangst van bonussen of commissies van Kyäni. Ik 

begrijp dat deze algemene voorwaarden, het Kyäni-beleid en de Kyäni-procedures of het Kyäni 

wereldwijde beloningsplan van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden en ik stem ermee in dat een 

dergelijke wijziging op mij van toepassing is. Wijzigingsberichten worden gepubliceerd in officieel Kyäni-

materiaal en verzonden aan alle onafhankelijke zakelijke partners. De voortzetting van mijn Kyäni 

zakelijke relatie of mijn acceptatie van bonussen en commissies betekent mij acceptatie van enige en 

alle wijzigingen. 

 

5. De duur van deze overeenkomst zal beginnen op de datum van de inschrijving en zal blijven 

voortbestaan tot de beëindiging van een van de partijen. Ik zal niet in aanmerking komen voor de 

ontvangst van commissies, bonussen of andere inkomsten als resultaat van de activiteiten van mijn 

eerdere downline-verkooporganisatie. Kyäni behoudt zich nadrukkelijk het recht voor alle 

onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomsten met een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen door 

middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen als er sprake is van: 

 

(1) staking van de zakelijke activiteiten; 
 

(2) ontbinding van een rechtspersoon; of 

 
(3) beëindiging van de distributie van zijn producten via directe verkoop. 

 
6. Ik mag mijn rechten niet toewijzen of mijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet 

delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kyäni. Elke poging tot overdracht of 

toewijzing van deze overeenkomst zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyäni maakt 

deze overeenkomst naar keuze van Kyäni vernietigbaar en kan leiden tot beëindiging van mijn zakelijke 

relatie. 

 

7. Ik begrijp dat als ik de voorwaarden van deze overeenkomst, het beleid en de procedures, of 

het wereldwijde beloningsplan niet nakom, Kyäni naar eigen goeddunken, mijn zakelijke relatie kan 

beëindigen of een andere disciplinaire actie kan opleggen, inclusief maar niet beperkt tot, het intrekken 

van bonussen en commissies en/of verlies van alle of een deel van mijn downline marketingorganisatie. 

Als ik bij de beëindiging in strijd ben met deze overeenkomst, in verzuim ben of deze schendt, zal ik geen 

recht hebben op de ontvangst van verdere bonussen of commissies, ongeacht of de verkopen voor 

dergelijke bonussen of commissies zijn voltooid of niet. Als deze overeenkomst om welke reden dan ook 

is beëindigd, zal ik voor altijd mijn rechten als onafhankelijke zakelijke partner, inclusief de rechten voor 

mijn downline marketingorganisatie en rechten op beloning op grond van het Kyäni wereldwijde 

beloningsplan verliezen. Als ik niet betaal voor de producten wanneer dit verschuldigd is, geef ik Kyäni 

toestemming de bijbehorende bedragen in te houden op mijn bonus of mijn cheques met commissie, mijn 
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creditcards te belasten, als dit van toepassing is, waar ik Kyäni toestemming heb gegeven voor de 

belasting. Ik begrijp dat het niet tijdig betalen voor producten een schending van deze overeenkomst 

betekent. 



Kyäni Independent Business Partner Agreement Terms & Conditions-10.17-NL-EU 

 

8. Voor zover dit toegestaan is door de wet zijn Kyäni, zijn directeuren, functionarissen, 

aandeelhouders, rechtverkrijgenden, opvolgers en agenten (samen “gelieerde partijen”) niet 

aansprakelijk voor en stel ik Kyäni en zijn gelieerde partijen vrij van enige en alle vorderingen voor 

gederfde winsten, indirect of direct, speciale of gevolgschade of enig verlies ontstaan door of opgelopen 

door: (a) mijn schending van deze overeenkomst van het Kyäni-beleid en de Kyäni-procedures; (b) de 

ongeschikte bevordering of werking van mijn zakelijke relatie en activiteiten die hier betrekking op 

hebben (bijv. de presentatie van Kyäni-producten of het wereldwijde beloningsplan, het gebruik van een 

motorvoertuig, de huur van vergader- of opleidingsfaciliteiten, enz.); (c) onjuiste of verkeerde gegevens 

of informatie verstrekt door mij; of (d) het niet verstrekken van informatie of gegevens noodzakelijk voor 

Kyäni voor het uitvoeren van zijn bedrijf, inclusief zonder beperking, mijn inschrijving en acceptatie voor 

het wereldwijde beloningsplan of de betaling van commissies of bonussen. Ik stem ermee in dat de 

volledige aansprakelijkheid van Kyäni en zijn gelieerde partijen voor welke vordering dan ook met 

betrekking tot de relatie van Kyäni en mijzelf, inclusief, maar niet beperkt tot elke oorzaak van actie die 

genoemd in contract, onrechtmatige daad of billijkheid niet hoger zal zijn dan en zal worden beperkt tot 

het bedrag van de producten die ik heb gekocht van Kyäni op grond van deze overeenkomst of een 

andere overeenkomst die in verkoopbare staat verkeerd. Ik stem er verder mee in Kyäni en zijn 

gelieerde partijen schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen op mijn kosten tegen enige en alle 

vorderingen, eisen, kosten, verliezen, schade, aansprakelijkheden, vonnissen, advocaatskosten en alle 

andere uitgaven die ontstaan uit of zouden kunnen ontstaan uit met betrekking tot mijn zakelijke relatie. 

 

9. Deze overeenkomst en de documenten die zijn opgenomen als referentie bestaat uit het hele contract 

tussen Kyäni en mijzelf. Alle beloften, vertegenwoordigingen, aanbiedingen of andere communicatie die 

niet nadrukkelijk in deze overeenkomst zijn genomen hebben geen kracht of effect. Als er sprake is van 

enig conflict of inconsistentie tussen deze overeenkomst en een andere overeenkomst (anders dan het 

beleid en de procedures), zal deze onafhankelijke zakelijke partneraanvraag en -overkomst voorrang 

hebben op en prevaleren voor elke voorwaarde van een andere overeenkomst met betrekking tot de 

zaken zoals hier genoemd. Als er sprake is van enig conflict of inconsistentie tussen deze overeenkomst 

en een andere overeenkomst (in de huidige vorm of zoals later gewijzigd), zullen het beleid en de 

procedures in alle gevallen voorrang hebben op en prevaleren voor elke voorwaarde van deze 

overeenkomst met betrekking tot de zaken zoals hier genoemd. 

 

10. Elke ontheffing van Kyäni van een schending van deze overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en 

worden ondertekend door een bevoegde functionaris van Kyäni. Een ontheffing van Kyäni van een 

schending door mij zal niet werken of moet worden opgevat als een ontheffing van een opeenvolgende 

schending. 

 

11. In het geval een bepaling in deze overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar is, zal deze bepaling 

alleen in die mate opnieuw worden geformuleerd zodat deze uitvoerbaar kan worden gemaakt en het 

restant van de overeenkomst blijft volledig van kracht. 

 

12. 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 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. 

 

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de 

staat Idaho, tenzij de wetten van de staat waar ik woon nadrukkelijk de toepassing van de eigen wetten 

vereisen. Met uitzondering van zoals genoemd in het beleid en de procedures van Kyäni, of tenzij de 

wetten van de staat waar ik woon uitdrukkelijk de consensuele jurisdictie en locatiebepalingen van deze 
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overeenkomst verbieden, in welk geval de eigen wetten alle geschillen en vorderingen met betrekking tot 

Kyäni, de onafhankelijke zakelijke partnerovereenkomst, het 
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Kyäni wereldwijde beloningsplan of zijn producten, de rechten en verplichtingen van een onafhankelijke 

zakelijke partner en Kyäni, of andere vorderingen of oorzaken van een actie met betrekking tot de 

prestaties van ofwel een onafhankelijke zakelijke partner of Kyäni op grond van deze overeenkomst of het 

beleid en de procedures van Kyäni zullen deze volledig worden afgewikkeld en uiteindelijk door een 

bindende arbitrage in Idaho Falls, Idaho of een andere locatie zoals Kyäni voorschrijft, in 

overeenstemming met de federale arbitragewet en de commerciële arbitrageregels van de Amerikaanse 

organisatie voor arbitrage. De partijen krijgen alle ontdekkingsrechten volgens de federale regels van 

burgerlijke rechtsvordering. Als een zakenpartner een vordering of tegenvordering indient tegen Kyäni, 

zal een zakenpartner dit op individuele basis doen en niet met een andere zakenpartner of als onderdeel 

van een collectieve actie. Als een zakenpartner een vordering tegen Kyäni wil instellen wegens een actie 

of nalatigheid met betrekking tot of als gevolg van deze overeenkomst, moet een dergelijke vordering 

worden ingesteld binnen één jaar na de datum van het vermeende gedrag dat aanleiding heeft gegeven 

tot de actie. Als deze actie niet binnen één jaar wordt ingesteld, vervallen alle vorderingen tegen Kyäni 

voor een dergelijke actie of nalatigheid. De zakenpartner doet afstand van alle vorderingen dat andere 

verjaringstermijnen van toepassing zijn. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor de 

partijen en kan, indien nodig, worden herleid tot een vonnis van een rechtbank of competente jurisdictie. 

De winnende partij heeft het recht om van de verliezende partij de kosten en uitgaven van arbitrage te 

ontvangen, inclusief gerechtelijke en indieningskosten. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na 

elke beëindiging of afloop van de overeenkomst. 

 

13. De partijen stemmen in met de jurisdictie en locatie voor een federale of staatsrechtbank in 

Bonneville County, in de staat Idaho met het oog op het afdwingen van een uitspraak door een arbiter 

of enige andere zaak die niet onderworpen is aan arbitrage. Als de wet van de staat waarin de 

aanvrager woont, consensuele jurisdictie en locatiebepalingen voor arbitrage- en geschillenbeslechting 

verbiedt, is de wet van die staat van toepassing op kwesties van Kyäni. 


