
	
 

 

R I S E  T O  S I L V E R  I N C E N T I V E  2 0 2 0  
A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  

 
 
Algemene voorwaarden 

1. Deze promotie wordt georganiseerd door Young Living Europe B.V. (de 'organisator').  
2. Deze promotie is bedoeld voor lagere rangen. Leden in categorie 1 hebben nog niet 

eerder Executive behaald. Leden in categorie 2 hebben nog niet eerder Silver behaald.  
3. De promotie is beschikbaar voor permanente inwoners van Europa (inclusief Rusland) 

die achttien (18) jaar of ouder zijn en de ledenovereenkomst van Young Living Europe 
B.V. ondertekend hebben. 

4. Leden die deelnemen aan deze promotie stemmen ermee in zich te houden aan deze 
regels opgesteld door de organisator, wiens beslissing over een geschil definitief en 
bindend is. De organisator behoudt zich het recht voor deze promotie zonder 
kennisgeving, met of zonder reden en naar eigen goeddunken op te schorten of te 
beëindigen. 

5. De promotieperiode begint op 1 februari 2020, 01:01 uur (GMT+1) en eindigt op 1 mei 
2020, 00:59 uur (GMT+2). De begin- en eindtijd van de promotie is volgens de tijdzone 
waarin Nederland zich bevindt. 

6. Voorwaarde: Actieve leden die woonachtig zijn in Europa (inclusief Rusland) en de 
ledenovereenkomst van Young Living Europe B.V. getekend hebben mogen 
deelnemen.  

7. Deelnemers worden volgens de kwalificatie-eisen beloond. Categorie 1: Behoud (VOOR 
HET EERST) Executive gedurende twee maanden en behaal (VOOR HET EERST) Silver 
gedurende één maand. Categorie 2: Behaal (VOOR HET EERST) Silver gedurende twee 
opeenvolgende maanden. Categorie 3: Behaal (VOOR HET EERST) Silver gedurende 
drie opeenvolgende maanden. 

8. De vergoeding is niet overdraagbaar en kan niet ingewisseld worden voor geld of PV. 
9. De organisator controleert of men de regels in het Beleid en procedures en de 

ledenovereenkomst van Young Living naleeft. Niet-conforme activiteiten zijn niet 
toegestaan en tellen niet mee voor deze promotie en kunnen leiden tot verdere 
maatregelen.  

10. De organisator is niet aansprakelijk voor claims, verliezen of andere aansprakelijkheid 
voor enig verlies van winst of andere directe/indirecte speciale schade of gevolgschade 
die voortvloeit uit deze promotie. Deelnemers dienen beloningen te melden bij de 
belasting. 

11. De organisator kan eisen dat winnaars bij het accepteren van hun beloning(en) worden 
geïdentificeerd en gefotografeerd. Deze afbeeldingen kunnen gepubliceerd worden in 
gedrukte media of op sociale media. De organisator kan de geüploade afbeeldingen 
geheel of gedeeltelijk en alle reproducties daarvan gebruiken voor reclame, promotie, 
publiciteit of anderszins op een website voor elk mediadoel en voor enig ander 
rechtmatig doel.  
 



	
 
 
 
Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar europeanrecognition@youngliving.com. 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN 
1. Kwalificatie 
De promotie is beschikbaar voor alle actieve leden die een goede relatie met Young Living 
hebben, gedurende de promotieperiode Silver of hoger behalen, op 1 februari 2020 achttien 
(18) jaar of ouder zijn en op 1 februari 2020 woonachtig zijn (zoals het adres verbonden aan hun 
account weergeeft) in Europa of Rusland. Nieuwe leden dienen een verblijfsbewijs voor Europa 
of Rusland te tonen indien daarom gevraagd wordt. Alle resultaten zijn voor bevestiging 
onderhevig aan een audit. De beslissing van Young Living B.V. is definitief en er zal geen ruimte 
zijn voor correspondentie over deze beslissing.   
 
Kinderen en baby's zijn niet toegestaan op deze reis.  
 
2. Algemene prijsvoorwaarden 
Young Living is niet verantwoordelijk voor een mogelijk verschil in waarde van een prijs op het 
moment van toekenning en winnaars kunnen geen aanspraak maken op dit verschil. Alle 
federale, staats- en lokale belastingen (inclusief inkomstenbelasting en bronbelasting), indien 
van toepassing, evenals alle andere kosten en uitgaven die verband houden met de 
aanvaarding en het gebruik van de prijs die niet specifiek vermeld worden, zijn de 
verantwoordelijkheid van de winnaar, ongeacht of de prijs geheel of gedeeltelijk gebruikt 
wordt. Young Living zal in geen enkele situatie meer toekennen als prijs dan omschreven in 
deze regels. 'Betaalde reis' is voor deze promotie, waar van toepassing, beperkt tot vluchten, 
accommodatie, bepaalde transfers en maaltijden die naar goeddunken van Young Living 
toegekend worden aan de winnaar. Indien er niet voldoende deelnemers zijn om de prijzen 
onder te verdelen, behoudt Young Living zich het recht voor om alleen het aantal leden dat 
overeenkomt met het aantal prijzen te belonen. Prijzen die na afloop van de promotieperiode 
niet toegekend zijn, worden mogelijk niet meer toegekend. De hierin vermelde 
prijsbeperkingen/voorwaarden zijn niet allesomvattend. Prijzen zijn niet overdraagbaar en 
kunnen niet ingewisseld worden voor geld, echter behoudt Young Living zich het recht voor 
(naar eigen goeddunken) om een prijs, of een gedeelte daarvan, te vervangen door een prijs 
van dezelfde of hogere waarde. Prijzen worden toegekend "ZOALS OMSCHREVEN" en 
ZONDER ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige 
impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.  
 
Alle uitgaven die hierin niet vermeld zijn als onderdeel van een prijs, zijn de 
verantwoordelijkheid van de winnaar. Een prijs wordt ingetrokken als: 1) de winnaar niet in staat 
is om te reizen op de vastgestelde datums, of 2) de winnaar niet in het bezit is van de vereiste 
reisdocumenten. Winnaars zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering (en 
alle andere vormen van verzekering), de betreffende kosten daarvan en erkennen dat Young 
Living geen reisverzekering of andere vorm van verzekering aanbiedt. Winnaars zijn gebonden 
aan de algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen en andere derde partijen die in 
verband met de prijs gebruikt worden. Young Living is niet verantwoordelijk als tickets 
kwijtraken of gestolen worden. Tickets worden niet vervangen of opnieuw geboekt wanneer de  



	
 
 
winnaar de vlucht, om wat voor reden dan ook, mist. Datums en locaties kunnen naar 
goeddunken van Young Living gewijzigd worden. Winnaars dienen in het bezit te zijn van alle 
vereiste reisdocumenten.  
 
Officiële regels 
 
Young Living is niet verantwoordelijk voor annulering, vertraging, omleiding, vervanging of 
enige handeling van omissie door luchtvaartmaatschappijen of andere transportbedrijven of 
personen die deze diensten of accommodaties aanbieden. Er wordt geen terugbetaling gedaan 
of compensatie aangeboden als een vlucht geannuleerd of vertraagd is, behalve naar 
goeddunken van Young Living. Deelnemers van Young Living-evenementen dienen in het bezit 
te zijn van een reisverzekering en moeten zorgen voor voldoende dekking in het geval van 
annulering en/of vertraging. 
 
Deelnemers kunnen gedurende de promotieperiode regelmatig gecontroleerd worden om er 
zeker van te zijn dat ze voldoen aan het Beleid en procedures van Young Living, vooral, maar 
niet beperkt tot de secties die betrekking hebben op advertenties en promoties. Een 
deelnemer wordt gediskwalificeerd als het Beleid en procedures van Young Living overtreden 
wordt.  
 
Young Living kan naar eigen goeddunken contact opnemen met nieuwe of bestaande leden in 
je downline om te garanderen dat er ondersteuning en hulp geboden wordt. Wanneer dit 
volgens Young Living niet het geval is, behoudt Young Living zich het recht voor om 
toegekende punten in te trekken. 
 
Eén volwassene per prijs. Leden die deel uitmaken van een gedeelde account dienen zelf te 
bepalen wie de prijs in ontvangst neemt. 
 
3. Prijsinformatie 
De Helichrysum Seed to Seal Experience vindt plaats op 13 en 14 juni 2020. Inbegrepen:  
Een ticket voor de Helichrysum Seed to Seal Experience.  
Een bezoek aan boerderij Dalmatia Aromatic 
Een bezoek aan de distilleerderij en het distributiecentrum 
Seed to Seal-trainingssessies 
Lunch op 13 en 14 juni 
Twee overnachtingen in een tweepersoonskamer (inclusief ontbijt)  
€ 60 tegoed voor twee diners 
Exclusieve cadeau's 
Erkenning tijdens de European Convention in september 
Kwalificatie voor het 2020 Silver Retreat* (alleen categorie 3) 
 
Vluchten en transfers van en naar de luchthaven zijn niet inbegrepen. Deelnemers zijn 
verantwoordelijk voor het boeken van de vluchten. Deelnemers dienen op vrijdag 12 juni te 
arriveren, het evenement begint namelijk op zaterdag 13 , juni om 10:00 uur (GMT+1). Ga voor  
 



	
 
 
 
meer informatie naar: https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-
tickets-68268995403 
 
Transfers tussen het evenement en de boerderij (Dalmatia Aromatic), distilleerderij en het 
distributiecentrum worden geregeld.   
 
Young Living betaalt de accommodatiekosten op 13 en 14 juni 2020. Dit is inclusief twee keer 
ontbijt. Lunch op 13 en 14 juni 2020 is tevens inbegrepen. Daarnaast ontvangen deelnemers 
een vergoeding van € 60 om de kosten van twee diners te dekken. Deze vergoeding wordt 
ongeveer twee weken na het evenement uitgekeerd. Deelnemers dienen rekeningen en 
bonnen te sturen naar Europeanrecognition@youngliving.com. 
 
4. Berichtgeving en acceptatie van de prijs 
Winnaars worden geselecteerd na afloop van de promotieperiode, op of rond 7 mei 2020. Dit 
gebeurt door de behaalde punten op te tellen en te controleren.  
 
Winnaars ontvangen op of rond 7 mei 2020 een e-mail.  
 
Leden krijgen vijf (5) werkdagen de tijd om de prijs te accepteren. Als er niet tijdig op de e-mail 
gereageerd wordt, wordt dit beschouwd als afwijzing van de prijs. Deze afwijzing kan niet 
ongedaan gemaakt worden en acceptatie van de prijs is definitief. Als een reis afgewezen 
wordt, komt het lid niet langer in aanmerking voor een prijs en wordt de prijs aan het volgende 
in aanmerking komende lid gegeven.  
 
5. Reizen 
Leden zijn verantwoordelijk voor het boeken van vluchten voor de Helichrysum Seed to Seal 
Experience in Split, Kroatië.  
 
Alle vluchten, die deel uitmaken van de prijs, zijn zodra ze geboekt zijn definitief; winnende 
leden zijn verantwoordelijk voor enige kosten verbonden aan het wijzigingen van vluchten.  
 
Leden zijn verantwoordelijk voor persoonlijk gemaakte kosten tijdens de reis. Leden dienen in 
het bezit te zijn van een persoonlijke bankkaart of creditcard om persoonlijk gemaakte kosten te 
betalen. Incidentele kosten zijn niet inbegrepen bij de prijs.  
 
6. Annulering en vergoeding; overmacht 
Leden die niet langer deel wensen te nemen aan de Rise to Silver-beloningsreis komen niet in 
aanmerking voor een vergoeding. Young Living kan winnaars die hun reis annuleren vragen om, 
naar goeddunken van YL, enige kosten verbonden aan deze annulering te betalen aan Young 
Living. Young Living geeft geen compensatie, cash of enig andere vorm, aan winnaars die niet 
kunnen deelnemen nadat de prijs geaccepteerd is. Leden zijn verantwoordelijk voor het 
afsluiten van een reisverzekering. Young Living is niet verantwoordelijk voor annulering van het 
evenement bij extreem weer, natuurrampen, stakingen, demonstraties, boycotinspanningen,  
 



	
 
 
 
brand, overstroming, ongelukken, oorlog (al dan niet verklaard), revolutie, oproer, opstand, 
overmacht, daden van de overheid en onvoorziene omstandigheden.  
 
7. Licentie 
Door deze prijs te accepteren, gaat de winnaar akkoord met het gebruik van naam, adres (stad 
en staat/provincie), stem en beweringen over de promotie en Young Living, foto's, zonder 
verdere compensatie, kennisgeving of toestemming in reclamemateriaal van Young Living of 
gerelateerde entiteiten in de media zonder territoriale of tijdslimiet, behalve waar dit wettelijk 
verboden is.  
 
8. Beperkingen van aansprakelijkheid 
Young Living en aan hem gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moederbedrijven, 
reclame- en promotiebureaus, drukkers en rechters die betrokken zijn bij deze promotie zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de informatie die in de promotie kan worden 
gebruikt, voor technische of menselijke fouten die zich kunnen voordoen in de promotie, de 
verwerking van inzendingen, inclusief gegevens ingevoerd door nieuwkomers, misleidende 
vermeldingen zoals technische storingen in verband met computer-, telefoon-, kabel- en niet-
beschikbare netwerk- of serververbindingen, gerelateerde technische storingen of andere 
storingen in verband met hardware, software of virussen, of onvolledige, late of verkeerd 
geadresseerde gegevens. Elk compromis over het eerlijke en correcte verloop van deze 
promotie in verband met een computervirus of soortgelijk technisch probleem die de juiste 
eerlijkheid, veiligheid en beheer van de promotie kan beïnvloeden, kan resulteren in de 
beëindiging, wijziging of wijziging van de promotie of een deel daarvan naar goeddunken van 
Young Living. Young Living behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, 
inzendingen te annuleren van deelnemers waarvan Young Living meent dat ze geprobeerd 
hebben te knoeien met de administratie, veiligheid of eerlijkheid van deze promotie of met de 
bedoeling om een andere persoon te bedreigen of lastig te vallen. 
 
Door deel te nemen aan deze promotie zien deelnemers af van alle rechten op punitieve, 
incidentele en gevolgschade, advocatenhonoraria of enige andere schadevergoeding anders 
dan daadwerkelijke eigen risico's of verliezen die kunnen voortvloeien uit deelname aan de 
promotie of acceptatie, bezit en gebruik van een prijs. Alle oorzaken van actie die voortvloeien 
uit of verband houden met deze promotie of een prijs die wordt toegekend, worden 
afzonderlijk opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsactie. Sommige 
rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen van schade of de mogelijkheid om 
schadevergoeding te vorderen via een class action niet toe, dus sommige van deze 
beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. 
 
9. Overige regels en reguleringen 
Als aspecten van de prijzen veranderen die niet onder de controle van Young Living vallen, zal 
noch Young Living, noch andere promotionele partners die prijzen leveren, aansprakelijk of 
verantwoordelijk zijn voor dergelijke veranderingen en Young Living behoudt zich het recht voor 
om een prijs van gelijkwaardige of grotere in de plaats te stellen waarde, geheel naar eigen 
goeddunken van Young Living, als, om welke reden dan ook, het geheel of een deel van een  



	
 
 
 
prijs, zoals hierin beschreven, niet beschikbaar is of wordt. Het is niet toegestaan om een prijs 
over te dragen aan een derde partij. Door een prijs te accepteren, komen prijswinnaars overeen 
dat Young Living niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele verwondingen, schade 
of verliezen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in verband met de toekenning, 
aanvaarding, het bezit of het gebruik van de prijs of enige aspecten of delen daarvan. 
 
Young Living zal de uiteindelijke arbiter zijn van alle regelinterpretaties en 
kwalificatiebepalingen en dergelijke beslissingen zijn definitief. Young Living mag, indien nodig, 
deze regels aanpassen en opnieuw publiceren om onduidelijkheden te verduidelijken. Waar van 
toepassing zullen prijzen worden gerapporteerd als inkomsten op het jaarlijkse 
belastingformulier van de winnaars. Winnaars zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle 
belastingen op eventuele prijzen en/of subsidies of subsidies die door Young Living worden 
toegekend. Young Living behoudt zich het recht voor deze promotie zonder kennisgeving, met 
of zonder reden en naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen. Werknemers van 
Young Living, gelieerde entiteiten, partners en directe familieleden komen niet in aanmerking 
voor deelname aan deze promotie. Deze promotie is niet geldig indien wettelijk verboden. Alle 
in aanmerking komende leden zijn onderhevig aan controle of verificatie van hun totale aantal 
punten.  
 
Door deel te nemen aan deze promotie:  
(i) erken je dat je voldoet aan deze regels, inclusief de kwalificatie-eisen  
(ii) garandeer je dat enige verstrekte informatie met betrekking tot deze promotie correct is, en  
(iii) ga je akkoord met het feit dat de beslissingen die Young Living neemt definitief zijn. Leden 
die niet voldoen aan deze regels worden gediskwalificeerd.  
In het geval van een conflict t ussende promotiegegevens in deze officiële regels en 
promotiegegevens in ander promotiemateriaal (inclusief, zonder beperking, elk verkooppunt, 
online of gedrukte advertenties of dashboards), prevaleren de gegevens zoals uiteengezet in 
deze officiële regels. Het nalaten door Young Living van of het niet naleven van enige bepaling 
in deze officiële regels vormt geen verklaring van afstand van die of enige andere bepaling. Als 
wordt vastgesteld dat een bepaling ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar of illegaal is, 
blijven deze officiële regels van kracht en worden ze geïnterpreteerd in overeenstemming met 
hun voorwaarden alsof de ongeldige of onwettige bepaling hierin niet was opgenomen. 


