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Geen aankoop of betaling vereist om deel te kunnen nemen of te winnen. 

 

Omschrijving Actie 

De Young Living Race to the Finish Actie (de 'Actie') wordt gesponsord door Young Living Essential Oils 

LC, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043 ('Young Living') en de 

lokale dochterondernemingen in Australië, Canada, Ecuador, Europa, Hong Kong, Japan, Maleisië, 

Mexico, Indonesië, Taiwan of Singapore; Bijlage A geeft informatie over welke dochteronderneming de 

sponsor is voor elke Deelnemer (zie hieronder). De Actieperiode start op 1 oktober 2017, 12:01 AM MT 

en eindigt op 31 december 2017, 11:59 PM MT (de 'Actieperiode'). De methode waarmee Young Living 

de tijd bijhoudt, is de officiële klok voor de Actie. Deze is definitief en onbetwistbaar. Er zijn minimaal 

100 winnaars. Winnaars worden geselecteerd uit de Deelnemers die in aanmerking komen (zie 

hieronder) die het hoogste aantal Race to the Finish (RTTF) Punten verdienen tijdens de Actieperiode.  

 

Deelnamerestrictie 

De Actie is toegankelijk voor actieve Young Living leden die de rang van Executive of hoger hebben 

tijdens de actieperiode, 18 jaar of ouder zijn vanaf 1 oktober 2017, wereldwijd (of de volwassen leeftijd 

in hun rechtsgebied, land, provincie of gemeenschap), en die een primair factuuradres (geregistreerd op 

het lidmaatschapsaccount) en bewijs van burgerschap van Amerika, Australië, Canada, Ecuador, Europa, 

Hong Kong, Japan, Maleisië, Mexico, Indonesië, Taiwan of Singapore hebben (elk een 'Deelnemer'). Deze 

Actie sluit alle deelnemers in NFR-markten uit en wordt ongeldig verklaard waar verboden. Actieve 

leden zijn leden die minimaal 50 PV van Young Living hebben gekocht in de afgelopen 12 maanden en de 

Young Living Ledenverklaring hebben ondertekend.  

Zo Verdien je Punten  

Deelnemers aan de actie verdienen als volgt RTTF Punten tijdens de Actieperiode:  

Verkoop van Premium Starter Kit  

Wanneer een downline lid, die persoonlijk door de deelnemer wordt aangemeld tijdens de actieperiode, 

een kwalificerende Premium Starter Kit koopt, dan ontvangt de deelnemer 1 RTTF punt. Dit downline lid 

wordt dat een 'Kopend Lid' genoemd. Er worden geen RTTF Punten toegekend op een Kwalificerende 

Premium Starter Kit aankoop indien de Deelnemer het lid niet persoonlijk heeft aangemeld tijdens de 

Actieperiode of wanneer aangemeld onder het Young Living Sponsor Placement Programma. RTTF 

Punten worden slechts voor een Starter Kit per persoon per aangemeld downline lid toegekend tijdens 

de eerste 30 dagen van aanmelding van het downline lid,   en de aankoop dient te worden gedaan 

tijdens de Actieperiode.  
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Wanneer een Gereactiveerd Lid (zie hieronder) een Kwalificerende Premium Starter Kit koopt, ontvangt 

de Deelnemer 1 RTTF Punt. Een 'Gereactiveerd Lid' is een inactief Young Living lid (met een opgezegde 

status) dat persoonlijk door de Deelnemer wordt aangemeld tijdens de Actieperiode. RTTF Punten 

worden toegekend voor de aankoop van slechts een Kwalificerende Premium Starter Kit per 

Gereactiveerd Lid tijdens de Actieperiode.  

Alleen de volgende producten/SKU voldoen als Kwalificerende Premium Starter Kits: 

 

SKU Productomschrijving 

VS  

5470 Premium Starter Kit w/Rainstone  

5465 Premium Starter Kit w/Aria 

5462 Premium Starter Kit w/Home 

5463 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

5467 Premium Starter Kit w/NingXia 

5466 Premium Starter Kit w/Thieves 

Internationaal  
 

5462525 Premium Starter Kit - Int'l 220v 

APO 
 

5468 Premium Starter Kit Military Base APO-FPO-DPO 

USSP 
 

54650104 Premium Starter Kit w/Aria (USSP) 

54620104 Premium Starter Kit w/Home (USSP) 

54630104 Premium Starter Kit w/Dewdrop (USSP) 

54670104 Premium Starter Kit w/NingXia (USSP) 

54660104 Premium Starter Kit w/Thieves (USSP) 

54700104 Premium Starter Kit w/Rainstone (USSP) 

Singapore 
 

546315 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

547015 Premium Starter Kit w/Rainstone 

21705 Premium Starter Kit w/Ceramic 

546515 Premium Starter Kit w/Aria 

5467515 Premium Starter Kit w/NingXia 

546615 Premium Starter Kit w/Thieves 

Mexico 
 

546311 Premium Starter Kit Dewdrop 

548211 Premium Starter Kit w/Raindrop 

548111 Premium Starter Kit w/NingXia 

Maleisië 
 

5463515 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546751 Premium Starter Kit w/NingXia 
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5466515 
 

Premium Starter Kit w/Thieves 

Japan 
 

546305 Premium Starter Kit 

Hongkong 
 

546329 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546729 Premium Starter Kit w/NingXia 

Europa 
 

546308 Premium Starter Kit met Dewdrop (UK) 

546508 Premium Starter Kit met Aria (UK) 

546608 Premium Starter Kit met Thieves (UK) 

546708 Premium Starter Kit met NingXia (UK)   

5463500 Premium Starter Kit met Dewdrop (EU) 

5465501 Premium Starter Kit met Aria (EU)   

546360 Premium Starter Kit met Dewdrop (RU) 

546560 Premium Starter Kit met Aria (RU) 

546660 Premium Starter Kit met Thieves (RU) 

546760 Premium Starter Kit met NingXia (RU)   

546357 Premium Starter Kit met Dewdrop (LT) 

546557 Premium Starter Kit met Aria (LT) 

546657 Premium Starter Kit met Thieves (LT) 

546757 Premium Starter Kit met NingXia (LT)   

546321 Premium Starter Kit met Dewdrop (IT) 

546521 Premium Starter Kit met Aria (IT) 

546621 Premium Starter Kit met Thieves (IT) 

546721 Premium Starter Kit met NingXia (IT)   

546328 Premium Starter Kit met Dewdrop (HU) 

546528 Premium Starter Kit met Aria (HU) 

546628 Premium Starter Kit met Thieves (HU) 

546728 Premium Starter Kit met NingXia (HU)   

546306 Premium Starter Kit met Dewdrop (FR) 

546506 Premium Starter Kit met Aria (FR) 

546606 Premium Starter Kit met Thieves (FR) 

546706 Premium Starter Kit met NingXia (FR)   
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546358 Premium Starter Kit met Dewdrop (RO) 

546558 Premium Starter Kit met Aria (RO) 

546658 Premium Starter Kit met Thieves (RO) 

546758 Premium Starter Kit met NingXia (RO)   

546339 Premium Starter Kit met Dewdrop (PL) 

546539 Premium Starter Kit met Aria (PL) 

546639 Premium Starter Kit met Thieves (PL) 

546739 Premium Starter Kit met NingXia (PL)   

546314 Premium Starter Kit met Dewdrop (NL) 

546514 Premium Starter Kit met Aria (NL) 

546614 Premium Starter Kit met Thieves (NL) 

546714 Premium Starter Kit met NingXia (NL)   

546368 Premium Starter Kit met Dewdrop (SK) 

546568 Premium Starter Kit met Aria (SK) 

546668 Premium Starter Kit met Thieves (SK) 

546768 Premium Starter Kit met NingXia (SK)   

546313 Premium Starter Kit met Dewdrop (SV) 

546513 Premium Starter Kit met Aria (SV) 

546613 Premium Starter Kit met Thieves (SV) 

546713 Premium Starter Kit met NingXia (SV)   

546342 Premium Starter Kit met Dewdrop (CS) 

546542 Premium Starter Kit met Aria (CS) 

546642 Premium Starter Kit met Thieves (CS) 

546742 Premium Starter Kit met NingXia (CS)   

546365 Premium Starter Kit met Dewdrop (HR) 

546565 Premium Starter Kit met Aria (HR) 

546665 Premium Starter Kit met Thieves (HR) 

546765 Premium Starter Kit met NingXia (HR)   

546332 Premium Starter Kit met Dewdrop (ES) 

546532 Premium Starter Kit met Aria (ES) 

546632 Premium Starter Kit met Thieves (ES) 

546732 Premium Starter Kit met NingXia (ES)   

546340 Premium Starter Kit met Dewdrop (FI) 
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Essential Rewards Verkopen 

Wanneer een downline lid van een Deelnemer, die persoonlijk wordt aangemeld door de Deelnemer en 

die nog nooit heeft deelgenomen aan het Essential Rewards Programma van Young Living, zich aanmeldt 

voor het Essential Rewards Programma met een aankoop van 100 PV of meer tijdens de Actieperiode, 

dan ontvangt de Deelnemer 3 RTTF Punten. 

Stijging in Rang 

Een Deelnemer heeft een Basislijn Rang van zijn/haar betaalde rang in september 2017. Elke keer dat 

een Deelnemer stijgt in rang, dan wordt de nieuwe rang de nieuwe Basislijn Rang van de Deelnemer. 

Een Deelnemer stijgt in rang wanneer hij/zij een hogere betaalde rang in het Young Living 

Compensatieplan bereikt. 

546540 Premium Starter Kit met Aria (FI) 

546640 Premium Starter Kit met Thieves (FI) 

546740 Premium Starter Kit met NingXia (FI)   

546310 Premium Starter Kit met Dewdrop (AT) 

546510 Premium Starter Kit met Aria (AT) 

546610 Premium Starter Kit met Thieves (AT) 

546710 Premium Starter Kit met NingXia (AT) 

Ecuador 
 

546361 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

565161 Premium Starter Kit w/30 NingXia Singles 

Canada 
 

546303 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546703 Premium Starter Kit w/NingXia 

Australië 
 

546202 Premium Starter Kit w/Home  

546502 Premium Starter Kit w/Aria 

546302 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546402 Premium Starter Kit w/Bamboo 

546002 Premium Starter Kit w/NingXia  

21368 Culinary Oils Premium Starter Kit 

21253 Healthy Home Premium Starter Kit 

Indonesië  

546317 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

Taiwan  

546376 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546776 Premium Starter Kit w/NingXia 
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Deelnemers die stijgen in rang boven hun Basislijn Rang of tijdens de Actieperiode stijgen in rang 

ontvangen 5 RTTF Punten (voor elke rang omhoog).  

Organisatorische Salesgroei 

Punten voor salesgroei kunnen verdiend worden gebaseerd op twee scenario's: 

Deelnemers met een rang van Silver of hoger op de eerste dag van de Actieperiode verdienen 1 RTTF 

Punt voor elke 10 procent groei in Organization Group Volume (OGV), zoals beschreven in het Young 

Living Compensatieplan, boven de huidige Basislijn OGV van de Deelnemer (zie hieronder). Een 

Deelnemer kan niet meer dag 20 RTTF Punten per maand verdienen op deze manier.  

Deelnemers met een rang van Executive of lager op de eerste dag van de actie, ontvangen 1 RTTF Punt 

voor elke 1.000 PV in OGV-groei van de deelnemers huidige basislijn OGV. Een Deelnemer kan niet meer 

dag 20 RTTF Punten per maand verdienen op deze manier.  

De OGV basislijn van een deelnemer wordt vastgesteld op september 2017, maar wordt elke maand 

gereset bij stijging van de basislijn. Indien de Basislijn OGV van de Deelnemer stijgt t.o.v. de voorgaande 

Basislijn OGV, dan wordt deze elke maan gereset. Bijvoorbeeld: indien de OGV van een Deelnemer 100 

bedraagt in september 2017, dan is dat de Basislijn OGV van de Deelnemer voor de eerst maand van de 

Actie, oktober 2017. Indien de Deelnemer in oktober een OGV van 150 bereikt, dan wordt de Basislijn 

OGV van de Deelnemer verhoogt naar 150 voor november 2017. Indien de OGV van de Deelnemer daalt 

naar 50 in oktober 2017, dan blijft de Basislijn OGV staan op 100 voor de volgende maand, november 

2017. De OGV basis kan variëren gedurende een maand gebaseerd op retouren die invloed hebben op 

de OGV van de vorige maand. 

Puntenberekening: De verdiende RTTF Punten worden elke maand berekend en geüpdatet (op of rond 

de 20e van elke maand) en weergegeven in de Virtual Office.  

 

Verdiende Punten: Verdiende RTTF Punten kunnen niet gebruikt worden voor een andere actie. 

 

Overdracht van Punten: Deelnemers kunnen hun RTTF Punten niet overdragen aan een ander persoon.  

 

Vervaldatum van de Punten: Alle RTTF Punten komen te vervallen nadat de Actieperiode is afgelopen. 

RTTF Punten kunnen niet gebruikt worden voor een ander Young Living evenement, programma of 

product. 

 

Puntenwaarde: RTTF Punten hebben geen contante waarde en kunnen niet op die wijze uitbetaald 

worden. 
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Terugwerkende kracht: RTTF Punten die met terugwerkende kracht worden verdiend worden een voor 

een beoordeeld. 

 

Retouren en Ruilen: Producten die worden geretourneerd of geruild kunnen invloed hebben op de 

bijbehorende RTTF Punten. Het ruilen van producten kan de waarde van de RTTF Punten beïnvloeden 

m.b.t. de onderliggende aankoop, afhankelijk van of de ruil de PV of OGV beïnvloedt. 

 

Prijzen 

De Prijzen (zie hieronder) worden toegekend aan de Deelnemers die de meeste RTTF Punten verdienen 

tijdens de Actieperiode in elke groep zoals vermeld in de volgende tabel. Deelnemers worden ingedeeld 

in de groep passend bij de Basislijn Rang van zijn/haar betaalde rang in september 2017. Het aantal 

prijzen dat wordt toegekend in elke groep is vermeld in de tabel. 

 

Groep Aantal Prijzen voor deze Groep 

Executive 24 

Silver 24 

Gold 20 

Platinum 16 

Diamond 8 

Crown Diamond 4 

Royal Crown Diamond 4 

 

De top tien RTTF puntenverdieners met een primair factuuradres in elk van de vier wereldwijde regio's 

wint automatisch de Prijs. (Wereldwijde regio's omvatten Azië Stille Oceaan, Europa/Midden-

Oosten/Afrika, Latijns-Amerika, en Noord-Amerika, en de regio's die naar goeddunken van Young Living 

worden benoemd.) Indien een Deelnemer in de top 100 van RTTF Puntenverdieners staat en in de top 

10 RTTF Puntenverdieners van zijn/haar wereldwijde regio, dan wint de Deelnemer één Prijs en niet 

twee Prijzen. 

Winnende Deelnemers ontvangen een betaalde reis naar Hawaii voor de winnende Deelnemer en één 

gast (de 'Prijs'). De Prijs heeft een geschatte waarde (ARV) van $10.000. Kinderen jonger van 12 jaar 

mogen niet als gast mee met de reis. De top drie wereldwijde winnaars met het hoogste aantal RTTF 

Punten ontvangt ook: 1e plaats: $20.000; 2e plaats: $15.000; en 3e plaats: $10.000 cash. Indien een of 

meerdere deelnemers in een categorie of voor een bepaalde Prijs hetzelfde aantal punten heeft, dan 

selecteert Young Living willekeurig de winnaar(s) tussen alle deelnemers met hetzelfde aantal punten. 

Algemene Prijsvoorwaarden: Young Living is niet aansprakelijk voor het verschil tussen de feitelijke 

waarde van een prijs op het moment van de toekenning en de totale kleinhandelsprijs vermeld in deze 
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officiële regels of in briefwisseling in verband met promotie of materialen. Alle nationale, plaatselijke 

belastingen (met inbegrip van inkomstenbelasting en het inhouden van belastingen) en alle andere 

kosten en uitgaven in verband met het aanvaarden en gebruiken van de prijs die hier niet gespecificeerd 

zijn als zijnde voorzien, tot de verantwoordelijkheid van de winnaar, ongeacht of de Prijs in zijn geheel of 

gedeeltelijk wordt gebruikt. Young Living is in geen geval verantwoordelijk voor het toekennen van meer 

dan de hier vermelde Prijzen. De 'Betaalde reis' voor deze Actie wordt, indien van toepassing, beperkt 

tot de vlucht en accommodatie voor de winnaar van Young Living naar volledig goeddunken van Young 

Living. Indien er niet voldoende in aanmerking komende Deelnemers zijn om alle Prijzen toe te kennen, 

dan behoudt Young Living zich het recht voor om alleen het aantal Prijzen toe te kennen aan de in 

aanmerking komende Deelnemers. Prijzen die niet worden toegekend na afloop van de Actieperiode 

worden niet in een later stadium toegekend. Prijsbeperkingen/voorwaarden die hierin zijn bepaald zijn 

niet all-inclusive. Prijzen kunnen niet worden overgedragen of ingeruild tegen cash, met uitzondering 

van het feit dat Young Living zich het recht voorbehoudt om naar goeddunken van Young Living een prijs 

(of een gedeelte ervan) te vervangen door een prijs van grotere of gelijke waarde. De Prijzen worden 

toegekend "IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN" en ZONDER ENIGE WAARBORG, uitdrukkelijk of 

niet uitdrukkelijk, zonder beperking, niet uitdrukkelijke waarborg voor handelsgeschiktheid of 

geschiktheid voor een bepaald doel.  

 

Alle kosten die hier niet zijn vermeld als een onderdeel van de Prijs zijn volledig voor rekening van de 

prijswinnaar. Een Prijs zal verbeurd worden verklaard indien: 1) de winnaar niet in staat is om te reizen 

op de specifieke data voor het gekozen RTTF retreat of 2) de winnaar en zijn/haar gast, indien van 

toepassing, niet over de vereiste reisdocumenten beschikt op de datum waarop de trip is gepland. Elke 

winnaar en zijn/haar gast is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een reisverzekering (en alle andere 

vormen van verzekering) die ze op hun eigen kosten willen verkrijgen. Ze bevestigen hierbij dat Young 

Living geen andere vorm van reisverzekering of enige andere vorm van verzekering heeft verkregen of 

zal verkrijgen. De winnaars zijn gebonden door de Algemene Voorwaarden van alle 

luchtvaartmaatschappijen en andere derden-dienstverleners die in verband met de Prijzen worden 

gebruikt. Young Living is niet verantwoordelijk indien tickets, enz. worden verloren, gestolen of verkeerd 

geplaatst door een Prijswinnaar of een gast. Ze zullen niet worden vervangen of opnieuw geboekt indien 

het vervoer om een of andere reden werd gemist. De exacte data en locaties kunnen worden gewijzigd 

naar goeddunken van Young Living. 

Prijswinnaars en hun reisgenoten dienen gezamenlijk te reizen volgens hetzelfde reisschema en alle 

benodigde reisdocumenten in het bezit te hebben. Vliegtuigtickets zijn niet-terugbetaalbaar/niet-

overdraagbaar en zijn niet geldig voor upgrades en/of frequent-flyer miles. De prijswinnaars zullen geen 

cash of een andere vorm van compensatie ontvangen indien de daadwerkelijke reiskosten minder zijn 

dan de ARV's die zijn bepaald in deze Officiële Regels. 

Young Living zal niet verantwoordelijk zijn voor eventuele annuleringen, vertragingen, omleidingen, 

vervanging of enige handeling of nalatigheid door de luchtvaartmaatschappijen of andere 

transportbedrijven, of enige andere personen die een van deze diensten en accommodaties aanbieden 
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die daardoor noodzakelijk zijn. Er zal geen terugbetaling of compensatie worden gedaan in geval van 

een annulering of vertraging van een vlucht, tenzij naar eigen goeddunken van Young Living. 

Tijdens de Actieperiode kunnen Deelnemers regelmatig gecontroleerd worden volgens het Young Living 

Beleid en Procedures die van toepassing zijn in het rechtsgebied van de Deelnemer, maar niet beperkt 

worden door bijv. reclame en promoties. Elke inbreuk op het Beleid en de Procedures van Young Living 

zal de Deelnemer kan resulteren in het aanpassing van de RTTF punten of diskwalificatie voor de 

volledige Actie. 

 

Mededeling/Prijs Accepteren 

Deelnemers hebben toegang tot een gedetailleerd overzicht van hun RTTF Puntentotalen via de Virtual 

Office. De Prijswinnaars zullen worden geselecteerd na de beëindiging van de Actieperiode op of voor 

15 januari 2018. Een lijst van Prijswinnaars wordt gepubliceerd in de Virtual Office (YoungLiving.org) 

zodra de winnaars zijn geselecteerd en de RTTF Puntentotalen zijn berekend en gecontroleerd ten einde 

van de Actieperiode.  

 

Op of rond maandag 15 januari 2018 zullen de Deelnemers die zich hebben gekwalificeerd voor de Prijs 

een e-mail ontvangen. Acceptatie-mails worden verstuurd naar het beschikbare e-mailadres. Deze e-

mail bevat een acceptatielink waar de Prijswinnaars de prijs dienen te accepteren of weigeren en een 

registratieformulier dienen in te vullen vóór vrijdag 19 januari 2018, 11:59 PM MT. Indien geen gehoord 

wordt gegeven aan de acceptatie-mail en de acceptatielink binnen deze periode, dan wordt dit 

beschouwd als weigering van de reis. Deze weigering is onomkeerbaar. Dit geldt ook voor het 

accepteren van de Prijs, dit is altijd bindend. Indien een Deelnemer afziet van de reis dan kan hij/zij zich 

niet langer kwalificeren voor een Prijs en de Prijs wordt dan aangeboden aan de volgende 

gekwalificeerde Deelnemer voor die Prijs. 

 

Reizen 

De organisatie van de reis voor de Prijzen van de kwalificerende Deelnemer geschiedt door het 

geprefereerde reisbureau van Young Living. Indien een Prijswinnaar zijn/haar eigen tickets aankoopt 

zonder voorafgaande toestemming van het geprefereerde reisbureau van Young Living, dan komt hij/zij 

niet in aanmerking komen voor terugbetaling.  

De volledige organisatie van de reis moet volledig worden afgerond en geboekt ten laatste vier weken 

voorafgaand aan de start van de RTTF Retreat. Wanneer een Deelnemer niet binnen 24 uur antwoordt 

op e-mails of telefonische oproepen van het personeel van het reisbureau van Young Living, kan dit 

leiden tot het verlies van het vliegtuigticketgedeelte van de Prijs. Alle vluchten die horen bij de Prijs zijn 

definitief zodra de tickets zijn uitgeschreven. De winnende Deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle 

kosten in verband met elke wijziging van de reis. Reiskosten die ontstaan tussen de woning van de 
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Deelnemer en de luchthaven zijn volledig ten laste van de Deelnemer. Kosten voor bagage en andere 

kosten zijn ook altijd ten laste van de winnende Deelnemer. 

Alle persoonlijke uitgaven tijdens de RTTF Retreat vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

winnende Deelnemer. De winnende Deelnemers worden gevraagd om hun persoonlijke creditcard of 

debitcard voor te leggen om hun eventuele persoonlijke kosten te dekken. Incidentele kosten zijn niet 

inbegrepen in de Prijzen van de Actie. 

Annulering en Restituties; Overmacht 

Prijswinnaars die hun aanwezigheid op de RTTF Retreat annuleren zullen geen terugbetaling voor de 

waarde van hun Prijzen ontvangen. Deelnemers die hun aanwezigheid annuleren kunnen door Young 

Living, naar het eigen goeddunken van Young Living, worden gevraagd om alle kosten met betrekking tot 

de annulering van hun reis aan Young Living te vergoeden. Young Living zal op geen enkele manier de 

gekwalificeerden die niet kunnen deelnemen nadat ze de reis hebben aanvaard vergoeden, noch in 

cash, noch in natura. Een reisverzekering is beschikbaar via Christopherson Travel en dient te worden 

betaald door de winnende Deelnemer. Young Living zal niet aansprakelijk zijn voor annulering van het 

evenement in de volgende gevallen: extreem weer, natuurrampen, stakingen, piketposten, pogingen tot 

een boycot, branden, overstromingen, ongevallen, oorlog (al dan niet verklaard), revolutie, rellen, 

opstanden, overmacht, initiatieven van de overheid (met inbegrip van, zonder beperking, 

agentschappen of ministeries van de Verenigde Staten), daden van de publieke vijand, schaarste of 

rantsoenering van benzine of andere brandstof of essentiële producten, onmogelijkheid om materiaal of 

arbeidskrachten te vinden, of andere oorzaken die redelijk gezien buiten de controle van Young Living 

vallen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, kan Young Living naar eigen goeddunken in een cash 

prijs van een gelijke waarde voorzien. 

Licentie 

Door een Prijs te accepteren, gaat de respectievelijke Deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar naam 

gebruikt wordt en diens adres (stad en staat/provincie), stem en uitlatingen over de Actie en Young 

Living, en foto's of ander beeldmateriaal, zonder verdere vergoeding, melding of toestemming in elke 

publiciteit of reclame van Young Living of gerelateerde instanties in alle media zonder beperking in tijd 

of plaats, behalve wanneer per wet bepaald.  

Beperkte Aansprakelijkheid 

Young Living en zijn affiliates, dochterondernemingen, moederbedrijven, advertentie- en 

promotiebedrijven, drukkers en jury die bij deze Actie zijn betrokken, zijn niet verantwoordelijk voor 

onjuistheden in informatie die kan worden gebruikt in de Actie; noch voor technische of menselijke 

fouten die zich kunnen voordoen tijdens verwerking van de inzendingen, inclusief gegevens ingevoerd 

door de Deelnemers; miscommunicatie van invoer door technische storingen met betrekking tot 

computer, telefoon, kabel en onbeschikbare netwerk- of serververbindingen; of andere storingen die te 

maken hebben met hardware, software of virus, of onvolledige, late of verkeerd geadresseerde 

inzendingen. Elke aantasting aan de eerlijke en juiste behandeling van deze Actie in verband met een 

computervirus of een gelijkaardig type technische beschadiging die effect kan hebben op de juistheid, 

veiligheid en administratie van de Actie kan leiden tot beëindiging, aanvulling, of aanpassing van de 
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Actie of een deel daarvan, naar volledig goeddunken van Young Living. Young Living behoudt zich het 

recht voor om, naar eigen goeddunken, Deelnemers te diskwalificeren wanneer Young Living vermoedt 

dat ze een poging hebben gedaan om te knoeien met de administratie, beveiliging, eerlijkheid of het op 

de juiste manier spelen van deze Actie te beschadigen, die niet sportief handelen of met de intentie 

anderen te bedreigen of lastig te vallen.  

Door deel te nemen aan de Actie, zien de Deelnemers af van alle rechten op boetes, ongevallen of 

vervolgschade, juridische kosten of overige schade anders dan directe kosten of verlies te claimen in 

verband met het accepteren van deelname aan deze Actie en het accepteren, bezit en gebruik van 

Prijzen daarvan. 

Alle oorzaken van vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze Actie of toegekende 

Prijzen zullen individueel worden behandeld zonder aanspraak op enige vorm van collectieve vordering. 

Sommige jurisdicties staan mogelijk niet alle beperkingen op schadeclaims toe of de mogelijkheid 

schadeclaims via een groepszaak in te dienen, dus sommige van deze beperkingen zijn mogelijk niet op u 

van toepassing.  

Overige Regels en Regelgeving 

Wanneer er onderdelen van de Prijswijzigingen buiten de controle van Young Living, dan is noch Young 

Living, noch enige andere promotionele partner die voor de Prijzen zorgt, aansprakelijk of 

verantwoordelijk voor dergelijke wijzigingen. Young Living behoudt zich het recht voor om een Prijs te 

vervangen voor een gelijke of grotere waarde, enkel en alleen naar goeddunken van Young Living, 

wanneer, om welke reden dan ook, de hele of gedeeltelijke Prijs, zoals hierin beschreven, niet meer 

beschikbaar is. Overdragen van een Prijs aan derden is niet toegestaan. Door een Prijs te accepteren, 

gaan Prijswinnaars ermee akkoord dat Young Living niet aansprakelijk zal zijn voor letsel, schade of 

verlies van welke aard ook, resulterend uit of in verband met het toekennen, accepteren, bezitten of 

gebruiken van de Prijs of aspecten of delen daarvan. 

Young Living zal de eindbeoordelaar zijn van alle regelinterpretaties en kwalificatiebepalingen en 

dergelijke besluiten zijn definitief. Indien het noodzakelijk is vragen of de regels of interpretaties hiervan 

te verschaffen en duidelijk te maken, dan mag Young Living deze regels publiceren in een nieuwe versie 

van de regels. Indien van toepassing, zullen Prijzen worden vermeld als inkomen op de jaarlijkse 

belastingfiche van de winnaars. Prijswinnaars zullen verantwoordelijk zijn voor het betalen van alle 

belastingen op Prijzen en/of subsidie(s) uitgekeerd door Young Living. Prijswinnaars die in de Verenigde 

Staten of Canada wonen dienen een Form 1099 of T4A in te vullen met daarop de eerlijke marktwaarde 

van hun Prijs als belastbaar inkomen. Young Living behoudt zich het recht voor om deze Actie zonder 

kennisgeving en naar eigen goeddunken met of zonder opgave van redenen op te schorten of te 

beëindigen. Werknemers van Young Living en geassocieerde entiteiten en hun echtgenoten en directe 

familieleden zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. Deze Actie is ongeldig wanneer bij wet 

verboden. Alle Deelnemers die voldoen zullen worden onderzocht of gecontroleerd op hun RTTF 

Puntentotalen. 
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Door deel te nemen aan de Promotie, (i) bevestig je de naleving van deze Actieregels inclusief alle 

vereisten voor jouw geschiktheid als deelnemer, (ii) garandeer je dat alle informatie die je in verband 

met deze Actie verschaft juist en nauwkeurig is, en (iii) stem je ermee in gebonden te zijn aan de 

besluiten van Young Living die definitief en bindend zijn in alle zaken die met deze Actie te maken 

hebben. Deelnemers die niet aan deze Actietieregels hebben voldaan, zullen worden gediskwalificeerd.  

Deze Actie voldoet aan alle van toepassing zijnde federale, nationale, provinciale en lokale wetten. Voor 

Deelnemers uit de VS: alle problemen en vragen over de constructie, geldigheid, interpretatie en 

implementatie van deze Actieregels, of de rechten en plichten van de Deelnemer en Young Living in 

verband met de Actie, worden beheerd door en begrensd in overeenstemming met, de betreffende 

wetten van de Staat Utah ongeacht tegenstrijdigheden in wetsprincipes. Voor internationale markten: 

de van toepassing zijnde wetten zijn die van het rechtsgebied waarin de Deelnemer zich bevindt. Alle 

Deelnemers uit de VS gaan akkoord met de jurisdictie en locatie van de federale, die van de staat en 

lokale rechtbanken van Utah. Internationale Deelnemers gaan akkoord met de jurisdictie en locatie van 

de federale, die van de staat en lokale rechtbanken van het land van waaruit zij deelnemen. Voor leden 

uit Canada: alle Deelnemers vallen onder de rechtbank van Calgary, Canada.  

In geval van een conflict met een van de Actiedetails in deze Officiële Actieregels en Actiedetails in 

andere Actiematerialen (inclusief, zonder uitzondering, verkooppunten, online of gedrukte 

advertenties), zullen de details van de Actie zoals in deze officiële regels staan vermeld, bindend zijn.  

Het gebrek van Young Living of de beslissing om een beding in deze Officiële Regels niet toe te passen 

betekent niet dat er afstand wordt gedaan van dat of enig ander beding. In het geval dat een bepaling 

als ongeldig, of anderszins als niet afdwingbaar of onwettelijk zou worden aanzien, zullen deze Officiële 

Regels van toepassing blijven.  Er zal dan in overeenstemming met hun voorwaarden worden gehandeld 

alsof ze de ongeldige of onwettelijke bepaling niet zouden bevatten.  

 

Een lijst van namen van Prijswinnaars kan worden opgevraagd door een gefrankeerde envelop te 

verzenden naar Young Living Race to the Finish 2017 Promotion – Winners List c/o Young Living Essential 

Oils LC, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043, of naar het lokale 

kantoor van het land waarin de Deelnemer zich bevindt.  

Ga naar de bijlage voor meer informatie over de adressen van internationale kantoren van Young Living. 

De lijst van Prijswinnaars wordt binnen redelijke tijd nadat alle Prijzen zijn toegekend verzonden. 

 

Bijlage A 

Deelnemers gaan akkoord met en begrijpen dat deze Actie is gesponsord door de rechtspersoon in hun 

land van verblijf zonder onderstaand beschreven. De rechtspersoon die de Actie sponsort wordt voor 

elke Deelnemer bepaald aan de hand van het primaire factuuradres zoals geregistreerd op het Young 

Living account van de Deelnemer op de startdatum van de Actieperiode. 
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Land van 
hoofdverblijfplaats van de 
Deelnemer op de 
startdatum van de 
Actieperiode  Sponsor Adres Sponsor  

Canada 

Young Living Canada ULC 
Suite 350, 7326 - 10th Street N.E. 
Calgary, Alberta T2E 8W1 

Mexico 

Young Living Mexico SRL 

Av. Paseo de la Reforma No. 243, Piso 9 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de 
Mexico  

Ecuador 
 

Young Living Ecuador, CIA, 
LTDA 

Avenida Las Monjas No. 115 
Entre Circunvalación y Costanera Sur 
Urdesa Central 
Guayaquil, Ecuador 

Europa 

Young Living (Europe) Ltd. 

3rd Floor Building 11, Chiswick Park 
London W4 5YS UK Phone: +44-0-1480-
710032 Fax + 44 (0) 2038573431 

Hongkong Young Living Hong Kong 
Limited 

6 and 7 Floor The Wellington No. 198 
Wellington Street, Central, Hong Kong 

Australië Young Living Essential Oils, 
Australasia Pty. Ltd. 

Level 3 Building B, 3 Columbia Court 
Baulkham Hills 2153, Sydney, Australia  

Singapore 

Young Living Singapore Pte. 
Ltd. 

Young Living Singapore Pte Ltd 
111 Somerset Road, #05-06/07 TripleOne 
Somerset, Singapore 238164 

Maleisië 

Young Living Malaysia Sdn 
Bhd 

Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 
Malaysia 

Japan 

Young Living Japan Inc. 

Shinjuku Sumitomo Bldg 32F 
2-6-1 Nishishinjuku 
Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 163-0232 

Taiwan 

Young Living Taiwan, 
Taiwan Branch 

8/F, Nos. 89, 89-1, 89-2 and 89-3 SongRen 
Road, XinYi District, Taipei City (TEL: 02-
7747-4888; Fax: 0277474889)  

Indonesië 

PT Young Living Indonesia 

Menara BCA Grand Indonesia, 45 floor, 
Jalan M.H. Thamrin No. 1, 
Jakarta Pusat, 10310, Indonesia 
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Race to the Finish  : 40 extra prijzen 

Naast de wereldwijde Young Living 'Race to the Finish (RTTF)2017 Actie, geeft Young Living Europe ook 

nog eens 40 extra prijzen weg. Dezelfde basisregels zijn van toepassing als voor de RTTF 2017 Actie, met 

de volgende uitzonderingen: 

Deelnamerestrictie 

De Actie is exclusief voor actieve Young Living leden die hun lidmaatschapsaccount in Europa hebben 

met Young Living (Europe) Ltd. vanaf de start van de actieperiode. 

Prijzen 

De Prijzen worden toegekend aan de veertig (40) Deelnemers uit Europese markten die zich niet hebben 

gekwalificeerd voor de Prijzen van de Wereldwijde RTTF Actie, maar die wel de meeste RTTF punten 

hebben verdiend van de niet-gekwalificeerden tijdens de Actieperiode. Er is geen winnaarslimiet in een 

bepaalde rang. 

Winnende Deelnemers kunnen een bedrag tot €300 terugkrijgen dat ze uitgeven aan een Young Living 

evenement voor het eind van 2018 (bijv. Raindrop Technique and Leadership Training, Beauty School 

Day in mei, International Grand Convention (IGC), Lavender Harvest, European Symposium, …). Ze 

mogen hun reiskosten, hotelkosten, tickets en maaltijden voor het evenement declareren.  

De Prijs is niet overdraagbaar, maar de winnende deelnemers mogen wel een partner meenemen indien 

zij dit wensen. Het bedrag dat wordt vergoed blijft maximaal €300.  

Voorbereidingen reis 

De kwalificerende Deelnemers dienen hun eigen reis voor te bereiden of te boeken bij een reisbureau 

naar keuze.  

Terugbetaling 

Om de uitgaven terug te ontvangen, dient de aanwezigheid van de kwalificerende Deelnemer te zijn 

geverifieerd door het personeel van Young Living op het gekozen evenement en dienen alle van 

toepassing zijnde facturen verzonden te worden aan europeanevents@youngliving.com. 

Een bedrag tot maximaal €300 wordt terugbetaald, of het claimde bedrag, indien dit lager uitvalt.  

Indien er een bedrag overblijft voor reis/accommodatie/maaltijden/evenementen-kosten in 2018, dan 

kan dit niet meegenomen worden naar 2019. 

Een Prijs kan niet worden meegenomen buiten het jaar 2018 mocht de Deelnemer niet in staat zijn om 

te reizen of deel te nemen aan een Young Living evenement in 2018, ook in het geval van overmacht. 

We adviseren de winnaars een goede reisverzekering af te sluiten. 

Overige regels 

Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de Wereldwijde RTTF regels en de regels voor deze 

exclusieve Europese RTTF Actie, dan zijn de regens voor de exclusieve Europa-Actie leidend. 


