I.

Szczegółowe Zasady Uczestnictwa w Klubie Betterware

A. Członkostwo w Klubie Betterware
1. Akceptacja i przyjęcie członka do Klubu następuje po prawidłowym wypełnieniu
przez niego „Zgłoszenia o przyjęcie do klubu Betterware” oraz wpłaceniu Opłaty
Klubowej, która wynosi 9,90 zł brutto za kolejne 12 miesięcy członkowstwa (cena
obowiązująca na dzień 25.01.2007r., cena może ulegać zmianie)
2. Betterware zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odmowy przyjęcia do Klubu
Betterware bez podawania przyczyn
3. Pierwszy okres członkowski w Klubie Betterware wynosi 12 miesięcy i liczony jest
od miesiąca złożenia pierwszego zamówienia i uiszczenia Opłaty Klubowej.
4. Członkostwo ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejnych 12-miesięcy,
każdorazowo liczonych od daty zakończenia poprzedniego okresu członkowskiego,
pod warunkiem złożenia i realizacji przez Członka Klubu nowego (kolejnego)
zamówienia przed upływem danego okresu członkowskiego
5. Po upływie każdego 12 miesięcznego okresu członkowskiego, Członek Klubu
obowiązany jest do odnowienia członkostwa poprzez uiszczenie rocznej opłaty
wznawiającej członkostwo, chyba że Członek Klubu składał zamówienia punktowane
przynajmniej raz w miesiącu przez 10 miesięcy w ciągu 12 miesięcznego okresu
członkowskiego. W takim wypadku opłata wznawiająca członkostwo nie będzie
pobierana.
6. Małżonek członka Klubu Betterware może zostać zarejestrowany pod osobnym
numerem rejestracyjnym tylko w strukturze swojego małżonka w jego pierwszej linii.

B. Numer Rejestracyjny
1. Każdy Członek Klubu Betterware otrzymuje wraz z rejestracją jeden, indywidualny
numer rejestracyjny pod którym prowadzi działalność w Klubie Betterware.
2. Jednemu Członkowi Klubu Betterware przysługuje tylko jeden numer rejestracyjny.
3. Wszelkie przywileje, uprawnienia oraz świadczenia ze strony Betterware Poland
przypisane są do indywidualnego numeru rejestracyjnego Członka Klubu
4. Numer rejestracyjny Członka Klubu oraz prawa majątkowe z nim związane podlegają
dziedziczeniu na zasadach określonych przez odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
5. Zbycie numeru rejestracyjnego przez Członka Klubu może nastąpić tylko w
uzasadnionych przypadkach i wyłącznie za pisemną zgodą Betterware.

C. Ustanie, Wygaśnięcie Członkostwa
1. Członkostwo w Klubie Betterware ustaje w przypadku:
a. Złożenia przez Członka Klubu pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z
członkostwa – z datą otrzymania zawiadomienia przez Betterware Poland
b. Nie złożenia przez Członka Klubu żadnego punktowanego zamówienia w
żadnym miesiącu w ciągu 12 miesięcznego okresu członkowskiego – z datą
pierwszego dnia po upływie ww okresu
c. Wykluczenia Członka z Klubu Betterware
2. Członkostwo w Klubie Betterware wygasa w przypadku:
a. Śmierci Członka Klubu – Stałego Klienta
b. Likwidacji Członka Klubu – Niezależnego Przedstawiciela
3. Ustanie lub wygaśnięcie członkostwa nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób
odpowiedzialności Członka Klubu wobec Betterware.
4. Betterware przysługuje prawo wykluczenia Członka z Klubu Betterware, ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
a. Naruszenia zasad działania lub systemu sprzedaży określonych w Regulaminie
Klubu Betterware.
b. Podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub
wizerunek Betterware
c. Prowadzenia działalności na rzecz lub na rachunek osób trzecich bez ich
wiedzy lub zgody, ( np. składanie zamówień, podejmowanie działań mających
na celu dokonywanie zmian związanych z przenoszenie grup sponsorskich w
całości lub w części)
d. Podania w Zgłoszeniu o przyjęcie do Klubu Betterware nieprawdziwych
danych, w tym dotyczących statusu prawnego, danych adresowych bądź
innych danych dotyczących Członka Klubu
e. Nie przekazania Betterware informacji związanych ze zmianą statusu
prawnego Członka Klubu (np. zamknięcie działalności gospodarczej)
f. Powstania przeterminowanych należności z tytułu nabycia produktów lub
usług Betterware
5. Członek wykluczony z Klubu Betterware z datą wykluczenia traci wszelkie związane
z członkostwem uprawnienia i przywileje.
6. Betterware może zawiesić Członka Klubu w jego prawach, w szczególności w
przypadku powstania wątpliwości co do prawidłowego zgodnego z zasadami
działania lub prowadzenia sprzedaży produktów Betterware.
7. Zawieszenie członkostwa skutkuje automatycznym zawieszeniem prawa do
dokonywania zakupów, sponsorowania oraz zawieszeniem uprawnień związanych z
działalnością w Klubie Betterware. Zawieszenie trwa do czasu wyjaśnienia sytuacji,
nie dłużej niż 6 miesięcy.
8. W przypadku wykluczenia z Klubu lub złożenia przez członka Klubu rezygnacji z
członkostwa, ponowne przyjęcie do Klubu Betterware może nastąpić nie wcześniej niż
po upływie 6-ciu miesięcy od daty wykluczenia lub otrzymania przez Betterware
pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa w Klubie Betterware. W takim
przypadku ponowne przyjęcie do Klubu nastąpi po złożeniu nowego wniosku
rejestracyjnego i jego akceptacji przez Betterware.

II.

Regulamin Klubu Betterware

A. System Sprzedaży
1. Klub Betterware ma na celu promowanie sprzedaży bezpośredniej organizowanej
przez Betterware i ułatwienie współpracy z Betterware.
2. Sprzedaż produktów Betterware następuje tylko poprzez sieć sprzedaży bezpośredniej,
z pominięciem tradycyjnej sprzedaży detalicznej (np. sklepy, bazary, targi), hurtowej,
internetowej w tym aukcji internetowych.
3. Sprzedaż produktów Betterware w jakiejkolwiek formie sprzecznej z istotą sprzedaży
bezpośredniej uważane będzie za rażące naruszenie zasad uczestnictwa w Klubie
Betterware.

B. Grupa Sponsorska
1. Grupę Sponsorską tworzą Członkowie Klubu wprowadzeni do Klubu przez
działających już innych Członków Klubu.
2. Każdy Członek Klubu ma prawo do sponsorowania i rozwoju sieci sprzedaży na
zasadach określonych przez Plan Marketingowy Betterware.
3. Członek Klubu, który tworzy i rozwija sieć sprzedaży poprzez sponsorowanie, ma
obowiązek szkolenia nowych osób, prezentowania produktów Betterware,
motywowania do budowy sieci sprzedaży.
4. Członkowie Klubu nie mogą dokonywać jakichkolwiek zmian związanych z
przenoszeniem grup sponsorskich w całości lub w części.

C. Kwestie Finansowe
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do terminowego regulowania wszelkich
zobowiązań finansowych wobec Betterware.
2. Członek Klubu nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności w
imieniu i na rzecz Betterware, w szczególności do zaciągania zobowiązań czy
dokonywania rozporządzeń majątkowych.
3. Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z linii kredytowej zezwalającej na
odroczenie płatności za nabyte produkty, w wysokości i na warunkach określonych
przez Betterware
4. Członek Klubu jest uprawniony do uzyskiwania rabatów i bonusów za rozwój sieci.

D. Dane Osobowe
1. Administratorem bazy danych zawierającej dane osobowe wszystkich Członków
Klubu Betterware jest Betterware Poland Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce.
Betterware Poland przetwarza dane osobowe oraz dane niezbędne do rozliczeń i
współpracy z Betterware Poland.

2. Każdemu Członkowi Klubu Betterware przysługuje prawo do wglądu w swoje dane
oraz prawo do złożenia wniosku o ich aktualizację.

III. Kodeks Etyczny Członka Klubu Betterware
Jako Członek Klubu Betterware zobowiązuję się działać zgodnie z Zasadami Uczestnictwa w
Klubie Betterware oraz Regulaminem działalności, a w szczególności:
1. Będę dokładać najwyższej staranności i rzetelności w obsłudze swoich klientów
2. Będę prezentować produkty Betterware zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami
sprzedaży bezpośredniej. Nie będę sprzedawać produktów Betterware poprzez punkty
sprzedaży detalicznej, hurtowej, bazarowej, sklepy internetowe, aukcje internetowe
oraz w inny sposób sprzeczny z istotą sprzedaży bezpośredniej
3. Będę przedstawiać możliwości działania w Klubie Betterware w sposób uczciwy i
zgodny z Materiałami Betterware, do których należą: Przewodnik Przedstawiciela ,
Plan Marketingowy i inne bieżące materiały firmowe.
4. Nie będę ani bezpośrednio ani pośrednio
Betterware do zmiany ich Sponsora.

nakłaniać innych Członków Klubu

5. Będę dbać o wizerunek własny, jak i produktów i usług Betterware.

