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INTRODUCTIE 
Dit document van Ecovitaal, Beleid en procedures, bevat de voorwaarden waar u als Onafhankelijk 

Zelfstandig BrokkenPiloot zich als onafhankelijk distributeur/vertegenwoordiger, aan moet houden. Lees dit 

document zorgvuldig door zodat u volledig op de hoogte bent van ons beleid en de procedures die 
betrekking hebben op uw en onze werkzaamheden. Dit document Beleid en procedures maakt onlosmakelijk 
onderdeel uit van uw Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot (hierna ook te noemen: 
“vertegenwoordigersovereenkomst”). Mocht er een conflict ontstaan tussen de voorwaarden van uw 
vertegenwoordigersovereenkomst en dit document Beleid en procedures, dan gelden de voorwaarden van de 
vertegenwoordigersovereenkomst. 

 
Verklaring van Ecovitaal betreffende de operationele filosofie 
De oprichter van Ecovitaal gelooft in leiderschap door het goede voorbeeld te geven in tegenstelling tot 
vertellen wat er moet gebeuren. Ecovitaal heeft blijk gegeven van een hoge standaard ten aanzien van 
integriteit en succes, zowel op salesniveau als op bedrijfsniveau. Ecovitaal is er dan ook aan toegewijd 
onderstaande principes en standaards toe te passen als uitbreiding van hun overtuiging om de Ecovitaal 
BrokkenPiloten Formule te beschermen en te behouden en een goed functionerende dagelijkse 

bedrijfsvoering te bieden. 
Wij zijn er zeker van dat deze regels en voorwaarden voor u net zoveel voordelen zullen opleveren als voor 
Ecovitaal. Om deze reden eist Ecovitaal dat alle Onafhankelijk BrokkenPiloten zich te allen tijden houden aan 

de voorwaarden in dit document, Beleid en procedures, en dat zij stappen ondernemen om ervoor te zorgen 
dat ook de andere BrokkenPiloten zich hieraan houden. 
In dit document Beleid en procedures worden Ecovitaal, Ecovitaal Dier en haar dochter- en zusterbedrijven 
allen aangeduid met “Ecovitaal”. 

 
Uitmuntendheid 
Ecovitaal streeft op de volgende manieren naar uitmuntendheid: 
• Door de hoogst mogelijke graad van integriteit te onderhouden op elk niveau van het bedrijf. 
• Door producten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden tegen scherpe prijzen. 
• Door de directe, vriendelijke service van een dynamisch ondersteuningsteam. 

• Door alle bestellingen zo snel en efficiënt mogelijk te verwerken. 
 
Service 
Het managementteam van Ecovitaal heeft als doel de klanten en Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal 
te ondersteunen en hen diensten en producten van hoge kwaliteit te bieden. 
 
Gelijke mogelijkheden 

Ecovitaal zal niemand uitsluiten van deelname aan de Ecovitaal BrokkenPiloten Formule op basis van ethisch 

geloof, kleur, leeftijd (mits 18 jaar of ouder), politieke overtuiging, arbeidsstatus, familiestatus, ras, 
geslacht, huwelijkse staat, seksuele voorkeur, etnische of nationale afkomst, religie, lichamelijke beperking 
of enige andere gronden verboden door de wet. Wel stelt Ecovitaal een aantal criteria waaraan voldaan dient 
te worden om Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot te kunnen worden. 
 

I. Rechten en plichten van Onafhankelijk BrokkenPiloten 

A. Ethische overwegingen 
Ecovitaal doet zaken op een ethische en geloofwaardige wijze en vereist dat de Onafhankelijk BrokkenPiloten 
op ethische en legale wijze omgaan met klanten, onderling met andere Onafhankelijk BrokkenPiloten en met 
Ecovitaal. Ecovitaal staat in geen geval onethische of illegale activiteiten toe, en wij zullen in alle gevallen 
ingrijpen.  
Ecovitaal behoudt zich het recht voor zelf te bepalen of bepaalde activiteiten onethisch zijn. Tevens beslist 
Ecovitaal zelf welke actie wordt ondernomen indien Onafhankelijk BrokkenPiloten onethisch handelen. 

Indien er mogelijk sprake is van onethisch handelen, behoudt Ecovitaal zich het recht voor de Onafhankelijk 
Zelfstandig BrokkenPiloot te schorsen of het distributeurschap te beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot 

opschorting van alle uitbetalingen van commissies, bonussen en anderszins.  
In geen geval komt een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot wiens distributeurschap is beëindigd 
wegens onethische of illegale activiteiten in aanmerking voor een teruggave van de startinvestering en/of 
distributeursfee. Tevens is het in dergelijke gevallen niet mogelijk het distributeurschap te verkopen of over 
te dragen aan een ander. 

Naast verlokking, hierover volgt later meer, worden de onderstaande voorbeelden ook beschouwd als 
onethisch of illegaal: 
1. Het vervalsen van een handtekening op enig document. 
2. Een onjuiste of misleidende voorstelling geven betreffende, maar niet beperkt tot, de producten of 
diensten van Ecovitaal of de Ecovitaal BrokkenPiloten Formule. 
3. Het aannemen van geld namens Ecovitaal. 

4. Het verspreiden van onjuiste of misleidende opmerkingen of geruchten met slechte bedoelingen of die in 
tegenspraak zijn met de wet of met de bedoeling Ecovitaal, medewerkers van Ecovitaal of andere 
Onafhankelijk BrokkenPiloten in een kwaad daglicht te stellen. 
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5. Een onjuiste of misleidende voorstelling geven betreffende, maar niet beperkt tot, de producten of 
diensten van Ecovitaal. 
6. Schending van wetten, regelgeving of verordeningen of enige branchecodes die van toepassing zijn op 

Ecovitaal. 
7. Het bedreigen van Ecovitaal, medewerkers van Ecovitaal of andere Onafhankelijk BrokkenPiloten. 

B. Klantenwerving 
Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal bieden de producten en diensten van Ecovitaal aan via directe 
verkoop. Ecovitaal verwacht om deze reden dat de Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal zich voor het 
aanbieden en promoten van de producten en diensten van Ecovitaal in eerste instantie richten op hun 
“warme markt” zoals gedefinieerd in gedeelte II. C, en vervolgens de “koude markt” in hun toegewezen 
regio. Het is Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot uitdrukkelijk verboden om zaken te doen via spam 
(ongevraagde commerciële e-mailberichten), telemarketing, ruilhandel, loterijen of wedstrijden.  

 

C. Aanbieden van/voorwaarden voor diensten 
1. Ecovitaal heeft het recht om bestellingen van producten en diensten te accepteren of te weigeren, om de 
tarieven hiervan vast te stellen en te wijzigen en om de voorwaarden van het aanbod te bepalen. Ecovitaal 
mag ook stoppen met het aanbieden van een product of dienst, zonder verplichtingen jegens Onafhankelijk 

BrokkenPiloten van Ecovitaal. 

2. Onafhankelijk BrokkenPiloten mogen uitsluitend diensten aanbieden en verkopen overeenkomstig de door 
Ecovitaal of diens serviceaanbieders vastgestelde tarieven, voorwaarden en bepalingen. Alle 
vertegenwoordigingsactiviteiten uitgevoerd door Onafhankelijk BrokkenPiloten met betrekking tot het 
aanbieden en promoten van producten en diensten, mogen niet misleiden en alle activiteiten moeten 
volledig in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde wetten en reguleringen. Onafhankelijk 

BrokkenPiloten mogen alleen die middelen voor het aanbieden en promoten van producten en diensten 
toepassen die zijn goedgekeurd of geaccepteerd door Ecovitaal, zoals uiteengezet in de Overeenkomst 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot, de marketingmaterialen van Ecovitaal of van tijd tot tijd op andere 
wijze gecommuniceerd met de Onafhankelijk BrokkenPiloten. 

D. Persoonlijk gebruik/persoonlijke aankopen 
Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal zijn niet verplicht om enig soort producten of diensten van 
Ecovitaal af te nemen. Echter, als een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot ervoor kiest een product of 
dienst aangeboden door Ecovitaal af te nemen, is hij/zij verantwoordelijk voor alle kosten voor dat product 
of die dienst, binnen de gestelde termijnen. Indien een dergelijke betaling op enig moment achterstallig is, 
kan Ecovitaal het bedrag inhouden op toekomstige bonussen of commissiebetalingen waar de Onafhankelijk 
Zelfstandig BrokkenPiloot recht op heeft, of deze betalingen inhouden totdat het openstaande bedrag 
volledig is voldaan. Ecovitaal behoudt zich het recht voor het distributeurschap en de bijbehorende 

Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot te beëindigen indien er op het account van de 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot voor het gebruik van enige producten of diensten van Ecovitaal 
herhaaldelijk sprake is van achterstallige betaling. 

E. Onbevoegd contact 
In geen geval is het een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot toegestaan direct contact op te nemen met 

een leverancier/serviceaanbieder waarmee Ecovitaal een overeenkomst heeft voor de levering van 
producten of diensten. 
Indien een klant problemen heeft met een bepaald product of een bepaalde dienst, moet de klant direct 
contact opnemen met de BrokkenPiloot van levering of met de klantenservice van Ecovitaal om het 
probleem op te lossen. 

F. Eigen Regio 
1. Elke Onafhankelijke BrokkenPiloot heeft het exclusieve recht de producten en diensten van Ecovitaal aan 
te bieden en te promoten in een eigen toegewezen regio. Deze regio bestrijkt in eerste instantie een gebied 
van 5 kilometer rondom het eigen woonadres. Binnen deze regio zullen geen nieuwe Brokkenpiloten worden 
toegelaten en is het voor andere Brokkenpiloten niet toegestaan om actief klanten te werven. 

2. Voor actieve BrokkenPiloten geldt dat de regio kan worden uitgebreid. Dit alleen echter na overleg en 

schriftelijke toestemming van Ecovitaal. 
3. Elke Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot mag de producten en diensten van Ecovitaal alleen 
aanbieden en promoten in markten waar Ecovitaal dergelijke producten en diensten actief aanbiedt. Het 
is Onafhankelijk BrokkenPiloten niet toegestaan de Ecovitaal BrokkenPiloten Formule of de producten en 
diensten van Ecovitaal aan te bieden in een nieuw territorium voordat Ecovitaal formeel heeft aangekondigd, 
schriftelijk, dat het aanbieden van de Ecovitaal producten en diensten in dat nieuwe territorium is 
toegestaan. Onafhankelijk BrokkenPiloten moeten zich houden aan de voorwaarden die gelden in het 

territorium waar zij van tijd tot tijd actief zijn. 
4. Niettegenstaande het bovengenoemde, erkent elke Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot dat het 
zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid is alle wetten, reguleringen, codes, standaards en geaccepteerde 
zakelijke praktijken die gelden voor de territoria waar zij de producten en diensten van Ecovitaal aanbieden 
en promoten, te kennen en zich hieraan te houden, inclusief, maar niet beperkt tot, geaccepteerde 
marketing- en handelspraktijken. 
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5. Tevens erkent elke Onafhankelijke BrokkenPiloot dat verdiende bonus(sen) word(en) gebaseerd op en 
berekend volgens het recentste bonusschema dat geldig is in dat specifieke territorium waar de 
activiteiten worden uitgevoerd.  

 

II. Marketing- en promotiebeleid 
 

A. Bedrijfsfilosofie betreffende marketingmaterialen en evenementen 
Op basis van solide ervaring en kennis heeft Ecovitaal een succesvol systeem ontwikkeld. Daarbij zijn 
marketingmaterialen en -activiteiten ontworpen die het verkoopmodel van Ecovitaal volledig ondersteunen. 
Om als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot van Ecovitaal succesvol te zijn, zijn geen andere 
marketingmaterialen of - activiteiten nodig. Het is Onafhankelijk BrokkenPiloten daarom niet toegestaan om 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecovitaal naast de officiële Ecovitaal materialen 
marketingmaterialen te ontwikkelen en/of te distribueren.  

B. Gebruik van de Ecovitaal identiteit 
1. Naast onze Onafhankelijk BrokkenPiloten en werknemers is ook de Ecovitaal identiteit zeer belangrijk. Om 
voor iedereen de integriteit te bewaren, moet deze te allen tijde worden beschermd. Als zodanig is het 
Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal wanneer en hoe dan ook ten strengste verboden zich voor te 
doen als hebbende enige band met Ecovitaal anders dan als “Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot van 

Ecovitaal” (of enige andere bewoordingen die door Ecovitaal van tijd tot tijd worden gebruikt). Voor het doel 

van dit document, Beleid en procedures, omvat de term “identiteit” het bedrijfsimago en de goodwill van 
Ecovitaal. 
2. Daarnaast is het Onafhankelijk BrokkenPiloten ten strengste verboden logo’s, namen, handelsmerken of 
andere bedrijfseigen gegevens te gebruiken die toebehoren aan Ecovitaal, tenzij door Ecovitaal schriftelijk 
nadrukkelijk goedgekeurd. Ter herinnering, het is toegestaan het geautoriseerde logo te downloaden en te 
gebruiken dat u vindt op brokkenpiloten.nl/members voor Brokkenpiloten. 
3. Indien Ecovitaal bepaalde regels voorschrijft voor hoe een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot zich 

moet gedragen als vertegenwoordiger van Ecovitaal of hoe hij/zij naar Ecovitaal moet verwijzen tijdens het 
uitvoeren van het distributeurschap, is de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot verplicht akkoord te gaan 
met dergelijke regels die van tijd tot tijd van toepassing zijn. 

C. Het werven van klanten  
1. Warme markt 

Warme marketing is een hoeksteen voor het slagen van een BrokkenPiloot. Warme marketing betekent 
marketing op een directe, persoonlijke manier via mensen of bedrijven waarmee de Onafhankelijke 
BrokkenPiloot een reeds bestaande relatie heeft op het moment dat hij/zij de producten en diensten van 

Ecovitaal aanbiedt en promoot.  
2. Koude marketing 
Koude marketing. is enige ongevraagde promotieactiviteit gericht op willekeurige individuen die geen 

persoonlijke, zakelijke, sociale of andere relatie met de Onafhankelijke BrokkenPiloot onderhouden.  
3. Toegestane marketingmethoden 
Nadat de warme markt benaderd is, mag de BrokkenPiloot de koude markt in zijn of haar regio gaan 
benaderen. Hiervoor mogen alleen de door Ecovitaal toegestane methoden worden gehanteerd. In het 
OnlineKennisCentrum (OKC) worden deze technieken vermeldt, met daarbij zo mogelijk ook de te gebruiken 
materialen. 
 

Ecovitaal doet er alles aan om zich er van te verzekeren dat alle vertegenwoordigers zich houden aan het 
beleid met betrekking tot marketing. Indien een vertegenwoordiger dit beleid schendt, wordt de 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot mogelijk op non-actief gesteld, of Ecovitaal kan beslissen dat 
zijn/haar distributeurschap wordt beëindigd. 

D. De ontwikkeling en het gebruik van onafhankelijke marketingmaterialen 
1. Ecovitaal heeft een uitgebreid assortiment professionele marketingmaterialen voor de Onafhankelijk 
BrokkenPiloten ontwikkeld om hen te helpen bij het aanbieden en promoten van de producten en diensten 

van Ecovitaal. Ecovitaal verbiedt te alle tijden dat Onafhankelijk BrokkenPiloten marketingmaterialen 
creëren, verspreiden en/of gebruiken die zijn ontwikkeld door andere partijen dan Ecovitaal, tenzij Ecovitaal 
hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
2. Marketingmaterialen worden omschreven als alle gedrukte, uitgezonden of elektronische communicaties 
waaronder, maar niet beperkt tot, advertenties, brochures, video-opnamen, geluidsopnamen, flyers, 

banners, vlaggen, websites, telefoonopnames, e-mails, presentatiematerialen, kleding, gevelreclame, enz. 
3. Indien een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot nog steeds zijn/haar eigen marketingmaterialen wil 
gebruiken, dient de BrokkenPiloot hier vooraf schriftelijk toestemming van EcoVitaal voor te vragen. Na 
schriftelijke toestemming dienen ook de in te zetten marketingmaterialen door EcoVitaal te worden 
goedgekeurd. Hier kunnen door EcoVitaal eventueel ook nadere of beperkende voorwaarden aan verbonden 
worden. Dit om de ethiek en integriteit waar Ecovitaal voor staat en die Ecovitaal eist van de Onafhankelijk 

BrokkenPiloten te handhaven. 
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E. Beweringen ten aanzien van tarieven 
1. Het is Onafhankelijk BrokkenPiloten te allen tijde verboden vergelijkingen te publiceren tussen de prijzen 

en tarieven van de producten en diensten van Ecovitaal en de prijzen en tarieven van de concurrentie van 
Ecovitaal. Dergelijke vergelijkingen worden streng gereguleerd door de wet en er is een grote kans dat 
dergelijke vergelijkingen incorrect zijn, vanwege de complexiteit van de producten en diensten van Ecovitaal 

en de tarieven en prijzen. Dit kan juridische conflicten tot gevolg hebben met de concurrentie van Ecovitaal.  

F. Websites 
1. Onafhankelijk BrokkenPiloten mogen hun activiteiten promoten via de Ecovitaal website. Elke 
BrokkenPiloot krijgt voor zijn regio een eigen pagina op de site van Ecovitaal Dier. Daarnaast krijgen 
BrokkenPiloten ook een eigen e-mailadres van Ecovitaal ter beschikking om te kunnen communiceren met 

de klanten. 
2. Onafhankelijk BrokkenPiloten die hun eigen website willen creëren/gebruiken dienen hier vooraf 
schriftelijk toestemming van EcoVitaal voor te vragen. Het gebruiken van een website ter promotie valt 
onder de ontwikkeling en gebruik van eigen marketingmaterialen, lid D.  

G. Telemarketing, autodiallers  
Ecovitaal verbiedt ten strengste het gebruik van telemarketing en willekeurig of automatisch bellen door 
Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal.  

H. Voordelen, beloningen of incentives in geld 
Ecovitaal verbiedt Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal ten strengste geld of incentives/promoties/ 
prijzen/bonussen in geld aan te bieden in verband met het aanbieden, promoten en verkopen van de 

producten en diensten van Ecovitaal en de Ecovitaal BrokkenPiloten Formule, behalve wanneer dit vooraf 
schriftelijk is goedgekeurd door Ecovitaal. 

I. Verzoeken om informatie van de media en persoonlijke optredens 
1. Soms nemen leden van de media contact op met Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal om voor een 
verhaal als bron of onderwerp te dienen. In deze gevallen moet de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot 

deze verzoeken direct doorsturen naar Ecovitaal. De contactinformatie hiervoor is te vinden op de website 
van Ecovitaal. 
2. Het is Onafhankelijk BrokkenPiloten ten strengste verboden Ecovitaal te vertegenwoordigen in enige 
publieke media en ook om niet vergoede mediavormen te gebruiken waaronder, maar niet beperkt tot, 
nieuwsberichten, artikelen, editorials, gratis reclame, infomercials/advertorials en optredens voor televisie of 
radioprogramma’s ter promotie van Ecovitaal of de producten en diensten van Ecovitaal, tenzij na 

schriftelijke goedkeuring door Ecovitaal. Dergelijke verzoeken moeten ten minste 30 dagen voor de media-
activiteit schriftelijk worden ingediend bij Ecovitaal. 
3. Dit beleid is nodig om te allen tijde een nauwkeurig, juridisch correct en consistent publiek beeld van 

Ecovitaal en de Onafhankelijk BrokkenPiloten te kunnen garanderen. 

J. Verzoeken om informatie van potentiële nieuwe BrokkenPiloten 
1. Soms nemen potentiële nieuwe BrokkenPiloten contact op met Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal 
om meer te weten te komen over de BrokkenPiloten-formule en/of EcoVitaal. In deze gevallen moet de 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot deze verzoeken direct doorsturen naar Ecovitaal. 
2. Wanneer een potentiële BrokkenPiloot graag in contact komt met een Onafhankelijk BrokkenPiloot, om 
bijvoorbeeld naar ervaringen te kunnen vragen, dan zal EcoVitaal hiervoor altijd vooraf toestemming aan de 
Onafhankelijk BrokkenPiloot vragen, alvorens zijn of haar gegevens door te geven aan de potentiële 
BrokkenPiloot. 

3. Dit beleid is nodig om te allen tijde een nauwkeurig, juridisch correct en consistent publiek beeld van 
Ecovitaal en de Onafhankelijk BrokkenPiloten te kunnen garanderen. 

K. Aankoop van marketingmaterialen 
1. Ecovitaal adviseert Onafhankelijk BrokkenPiloten zeer voorzichtig te werk te gaan en zich goed te 
informeren over marketingmaterialen die niet rechtstreeks door Ecovitaal zijn geproduceerd en 

gedistribueerd. Materialen die niet door Ecovitaal zijn gemaakt, worden niet door Ecovitaal onderschreven of 

gecontroleerd op effectiviteit. Ecovitaal aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 
2. Het is heel belangrijk dat alle Onafhankelijk BrokkenPiloten weten dat de aankoop van 
marketingmaterialen, niet verplicht is om Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot van Ecovitaal te zijn. 

L. Promotie van overige bedrijfsaangelegenheden/programma’s 
Ecovitaal verbiedt ten strengste de co-marketing van andere bedrijven, producten, diensten, seminars of 
programma’s in combinatie met de producten en diensten van Ecovitaal of de Ecovitaal BrokkenPiloten 
Formule. Deze beperking geldt voor alle promotionele activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, 
marketingmaterialen, evenementen, presentaties, mondelinge verzoeken, enz.  

M. Bescherming van het imago van Ecovitaal 
Elke Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot erkent en gaat ermee akkoord dat hij/zij zijn/haar activiteiten 
zal uitvoeren op zo’n wijze dat de zakelijke belangen en het imago van Ecovitaal behouden zullen blijven en 
dat hij/zij niet betrokken zal raken bij een situatie die, naar mening van Ecovitaal, Ecovitaal, de 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot zelf, andere Onafhankelijk BrokkenPiloten of klanten van Ecovitaal 
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zal blootstellen aan spot, verachting of een schandaal waardoor Ecovitaal en de producten en diensten van 
Ecovitaal in een kwaad daglicht komen. Ecovitaal behoudt zich het recht voor om marketingactiviteiten die 
de integriteit en reputatie van Ecovitaal negatief beïnvloeden te beperken of te verbieden. 

N. Aansprakelijkheid 
Elke Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot stemt ermee in Ecovitaal te vrijwaren van alle verlies, schade, 

kosten (waaronder juridische of operationele kosten) of boetes die het gevolg zijn van schending door de 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot van de voorwaarden in dit document of de voorwaarden behorende 
bij de Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. Ecovitaal kan dergelijke kosten verrekenen 
met toekomstige bonussen, commissies of andere betalingen waar de Onafhankelijk Zelfstandig 
BrokkenPiloot voor in aanmerking komt. 
 

III. Status als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot 
 

A. Claims van indiensttreding 
Als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot van Ecovitaal werkt u onafhankelijk. U bent geen werknemer 
van Ecovitaal. 
De positie van Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot wordt niet beschouwd als een relatie van werkgever - 
werknemer, partnerschap of gemeenschappelijk onderneming tussen Onafhankelijk BrokkenPiloten en 

Ecovitaal. Het is niet toegestaan te beweren of te suggereren dat u of enige andere (potentiële) 

Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot een werknemer bent/is of zal worden van Ecovitaal. 

B. Verantwoordelijkheid voor eigen kosten en verzekering 
Als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot bent u zelf verantwoordelijk voor enige kosten die het gevolg 
zijn van uw distributeurschap als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot van Ecovitaal. Dergelijke kosten 
omvatten, maar zijn niet beperkt tot, licenties of vergunningen die nodig zijn om een bedrijf te voeren, 

juridische kosten in verband met het gebruik van een handelsnaam, telefoonkosten, promotiekosten, enz. 
Onafhankelijk BrokkenPiloten van Ecovitaal moeten zelf zorgen voor alle verzekeringen die vereist zijn 
volgens de wet. 

C. Niet verbinden van Ecovitaal in enige contractuele relatie 
Onafhankelijk BrokkenPiloten mogen Ecovitaal niet betrekken bij of verbinden aan enige contractuele 

relaties met betrekking tot hun organisatie, behalve bij het aanbieden en promoten van de producten en 
diensten van Ecovitaal. Onafhankelijk BrokkenPiloten kunnen en zullen geen contracten ondertekenen 
(inclusief de standaardovereenkomsten van Ecovitaal), bedrijfsruimte of apparatuur huren of leasen, 
bankrekeningen openen, kredieten aanvragen, verhandelbare waardepapieren inwisselen, aankopen doen of 

om het even welke overeenkomsten aangaan uit naam van Ecovitaal. Dergelijke handelingen zijn niet 
toegestaan en vormen grond voor beëindiging van de vertegenwoordigersovereenkomst. Elke Onafhankelijk 
Zelfstandig BrokkenPiloot gaat ermee akkoord Ecovitaal schadeloos te stellen voor om het even welke 

claims, verliezen, schade, kosten of uitgaven die direct of indirect het gevolg zijn van een handeling die 
wordt verboden volgens dit gedeelte van het document Beleid en procedures. 

D. Belastingaangifte 
1. Als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot wordt u niet beschouwd als werknemer voor juridische of 
belastingtechnische zaken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te zorgen voor uw inkomstenbelasting en 

andere belastingen zoals wettelijk vereist; houd rekening met enige van toepassing zijnde drempels. 
2. Indien informatie ingediend bij Ecovitaal door een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot incorrect is of 
indien een relevante belastingautoriteit Ecovitaal er op wijst dat de informatie die de Onafhankelijk 
Zelfstandig BrokkenPiloot heeft ingediend niet overeenkomt met hun gegevens, kan Ecovitaal alle 
toekomstige betalingen inhouden totdat de kwestie is opgelost. 
3. Elke Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot gaat ermee akkoord Ecovitaal schadeloos te stellen voor om 

het even welke claims, verliezen, schade, kosten of uitgaven die direct of indirect het gevolg zijn van het 
nalaten van de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot om alle vereiste belastingen te betalen en/of alle 
door de wet vereiste verzekeringen te hebben en zoals vereist volgens de voorwaarden in dit document, 

Beleid en procedures. 
 

IV. Juridische entiteiten en Vennootschappen die werken als 

Onafhankelijk Vertegenwoordiger 
Met Toegestane Entiteiten wordt bedoeld dat een vennootschap (dat wil zeggen: een commanditaire 
vennootschap, een vennootschap onder firma of een maatschap) of een besloten vennootschap 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot kan worden, maar alleen na bestudering en goedkeuring van 
Ecovitaal. Andere juridische entiteiten, waaronder naamloze vennootschappen, beursgenoteerde bedrijven 
en al dan niet geregistreerde verenigingen of stichtingen kunnen geen Onafhankelijk Zelfstandig 

BrokkenPiloot worden. 
Waar een bestaand distributeurschap van een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot wordt geleid door een 
entiteit die vanwege enige willekeurige reden geen Toegestane Entiteit is, mag Ecovitaal eisen dat de 
overdracht van het distributeurschap van de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot naar een Toegestane 
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Entiteit goedgekeurd door Ecovitaal gebeurt binnen 60 dagen na ontvangst van een schriftelijk bericht van 
Ecovitaal met betrekking tot een dergelijke overdracht. Indien een dergelijke overdracht niet binnen deze 
termijn van 60 dagen, of een verlengde periode indien schriftelijk goedgekeurd door Ecovitaal, plaatsvindt, 

heeft Ecovitaal het recht het distributeurschap van de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot en de 
bijbehorende Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot te beëindigen. 
Enige wijziging in eigendom van een toegestane entiteit die Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot is, moet 
worden gemeld aan Ecovitaal voordat deze wijziging officieel wordt. 

A. Bedrijven in de vorm van een besloten vennootschap 
1. Om een nieuwe Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot te worden in de vorm van een besloten 
vennootschap of om het distributeurschap in de vorm van een besloten vennootschap te wijzigen, moet aan 
Ecovitaal schriftelijk toestemming worden gevraagd en moet een nieuwe vertegenwoordigersovereenkomst 
worden gesloten. 

2. Het schriftelijke verzoek moet de volgende zakelijke papieren en informatie bevatten: 
 
i) Een kopie van de akte van oprichting van het bedrijf. 
ii) De namen van alle aandeelhouders/personen met een juridisch of economisch belang in het bedrijf hoger 
dan 5% en het percentage aandelen dat ieder bezit (het is de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders 
om Ecovitaal te informeren over het percentage van hun eigendom). 

iii) De namen en adressen van alle directeuren van het bedrijf. 

iv) Aanwijzing van één directeur als de verantwoordelijke partij voor de werking van het bedrijf en de 
verkoop. Deze persoon zal worden opgevoerd als hoofdcontactpersoon voor het distributeurschap. 
3. Een nieuwe Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot moet worden uitgevoerd door het 
bedrijf in overeenstemming met het doel van het bedrijf. 
4. De naam van het distributeurschap moet grotendeels overeenkomen met de naam van het bedrijf zoals 
opgenomen in de zakelijke papieren ontvangen door Ecovitaal. 

B. Zakelijke partners in een vennootschap 
1. Om een nieuwe Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot te worden met vennootschapstatus, het 
distributeurschap te wijzigen in een vennootschapstatus of een partner toe te voegen aan een bestaand 
vennootschap, vereist Ecovitaal hiervan een schriftelijke melding. Door alle partners in de vennootschap 
moet een nieuwe Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot worden aangegaan. 

2. Het schriftelijke verzoek moet de volgende zakelijke papieren en informatie bevatten: 
i) De naam van alle partners met een juridisch of economisch belang in de vennootschap van meer dan 5% 
en het percentage in de vennootschap. 
ii) Aanwijzing van één partner als de verantwoordelijke partij voor de werking van het bedrijf en de verkoop. 
iii) Een kopie van enige formele overeenkomst of akte of registratie waaruit de vennootschap blijkt onder de 
relevante jurisdictie, indien van toepassing. 

3. Eén partner zal in het systeem van Ecovitaal worden ingevoerd als hoofdcontactpersoon. Alle overige 

partners worden in het systeem van Ecovitaal ingevoerd als overige contacten, ervan uitgaande dat zij 
worden genoemd in bovengenoemde zakelijke papieren. In het geval van een meervoudig distributeurschap, 
kan een partner slechts één keer worden opgevoerd als hoofdcontactpersoon. 
4. Zakelijke partners hebben dezelfde, volledige rechten met betrekking tot het distributeurschap, dus 
iedere zakelijke partner kan een verzoek indienen om de gegevens van het distributeurschap te wijzigen. 
Tevens kunnen alle partners alle handelingen met betrekking tot het sponsoren van nieuwe Onafhankelijk 

BrokkenPiloten en de werving van nieuwe klanten uitvoeren. 
5. Indien een zakelijke partner een distributeurschap beëindigt, ongeacht de reden, kan hij/zij een nieuw 
distributeurschap verkrijgen bij Ecovitaal. Als een zakenpartner een distributeurschap beëindigt en zijn/ haar 
aandeel in dat distributeurschap verkoopt/overdraagt aan een nieuwe partner, moet Ecovitaal nieuwe 
administratie ontvangen voor het distributeurschap met de gegevens van de nieuwe partner.  
6. Indien een vennootschap wordt opgeheven en beide partners in eerste instantie waren geregistreerd, dan 
kan een van beiden het distributeurschap behouden, onder de voorwaarde dat de (handels)naam wordt 

gewijzigd in de naam van de overblijvende partner, als individu of als (besloten) vennootschap. In het 
laatste geval moeten nieuwe zakelijke papieren worden verstrekt. 
7. De naam van het distributeurschap moet grotendeels overeenkomen met de naam van de vennootschap 

zoals opgenomen in de zakelijke papieren ontvangen door Ecovitaal. 

C. Normale vereisten 
De volgende artikelen zijn vereist als een Toegestane Entiteit een aanvraag doet om Onafhankelijk 
Zelfstandig BrokkenPiloot te worden, of om de status van een Toegestane Entiteit van een bestaand 
distributeurschap te wijzigen. 
1. Een volledig ingevulde vertegenwoordigersovereenkomst, rechtsgeldig ondertekend overeenkomstig de 
bovengenoemde vereisten. 
2. Voor bedrijven of vennootschappen vereist Ecovitaal de zakelijke administratie zoals hierboven 
uiteengezet. Het is de verantwoordelijkheid van de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot om te 

controleren of Ecovitaal alle zakelijke papieren heeft ontvangen die nodig zijn om het distributeurschap goed 
te keuren als Toegestane Entiteit.  
Indien Ecovitaal de zakelijke papieren niet ontvangt met de correct ingevulde 
vertegenwoordigersovereenkomst kan Ecovitaal beslissen het distributeurschap tijdelijk op non-actief te 
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stellen totdat de zakelijke administratie door Ecovitaal is ontvangen en verwerkt. Indien een bestaande 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot met de status van een bedrijf of vennootschap niet de vereiste 
papieren heeft ingeleverd, moet Ecovitaal deze papieren ontvangen binnen deze periode van 30 dagen na 

ontvangst van het schriftelijke verzoek van Ecovitaal hierom. 
Indien deze papieren niet binnen 30 dagen worden ontvangen, of binnen de termijn zoals schriftelijk 
overeengekomen met Ecovitaal, mag Ecovitaal de rechten van de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot 
schorsen volgens de vertegenwoordigersovereenkomst. Hieronder vallen het recht op commissies en andere 

bonussen, totdat de papieren door Ecovitaal zijn ontvangen en verwerkt. 
3. Ecovitaal staat alleen toe dat een bestaand distributeurschap de status wijzigt van of in een bedrijf of 
zakelijk partnerschap indien op het moment van de wijziging het voordeelhebbend eigendom, waaronder 
een relevant aandelenpercentage, van het distributeurschap ongewijzigd blijft. In andere gevallen zal de 
wijziging van status worden beschouwd als verkoop en is de wijziging onderhevig aan de vereisten zoals 
uiteengezet in gedeelte VII.C. 

D. Echtgenoten/levenspartners als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. 
1. Getrouwde vertegenwoordigers/levenspartners 

a) Echtgenoten of levenspartners kunnen zich aanmelden bij Ecovitaal als Onafhankelijk Zelfstandig 

BrokkenPiloot en werken onder het zelfde distributeurschap of ze kunnen onafhankelijk van elkaar werken 
onder verschillende distributeurschappen, met als voorwaarde dat indien echtgenoten of levenspartners 
aparte distributeurschappen willen opzetten, zij alleen in hun eigen toegewezen regio actief zijn voor wat 

betreft de klantenwerving. 
b) Indien echtgenoten of levenspartners zich aanmelden bij Ecovitaal onder hetzelfde distributeurschap, 
moet de vertegenwoordigersovereenkomst door beide partners worden ondertekend. 

2. Gescheiden vertegenwoordigers 

Indien een huwelijk wordt ontbonden of levenspartners uit elkaar gaan, zijn de Onafhankelijk BrokkenPiloten 
verplicht Ecovitaal de juridische papieren of een schriftelijke verklaring ondertekend door beide partijen te 
overhandigen om dit feit te bewijzen en Ecovitaal op de hoogte te stellen van het effect op het eigendom 
van het distributeurschap/de distributeurschappen. Indien er onenigheid ontstaat tussen de Onafhankelijk 

BrokkenPiloten, heeft Ecovitaal het recht de inkomsten van het distributeurschap/de distributeurschappen op 
te schorten totdat beide partijen het eens worden. 

3. Gemachtigde contactpersonen 

Een “Gemachtigde” contactpersoon is iemand die door de eigenaar van het distributeurschap is gemachtigd 
om informatie te verkrijgen met betrekking tot het distributeurschap en om actie te ondernemen uit naam 

van de eigenaar van het distributeurschap, met inachtneming van het onderstaande.  
Gemachtigde contactpersonen mogen niet: 
- het distributeurschap wijzigen (bankgegevens, contactinformatie, adres, wachtwoord 

brokkenpiloten.nl/members); 
- het distributeurschap verlengen; 
- het distributeurschap beëindigen. 

E. Gebruik van (handels)namen door Onafhankelijke BrokkenPiloten 
1. Een distributeurschap op naam van een individu mag geen handelsnaam hebben als eigenaar van het 
distributeurschap. Het individuele distributeurschap moet op naam staan van de eigenaar van het 
distributeurschap. Een distributeurschap op naam van een individu mag een dergelijke handelsnaam wel 
gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden, maar niet voor enig juridisch of contractueel doeleinde. 
2. Distributeurschappen geleid onder een Toegestane Entiteit moeten op naam staan van die Toegestane 

Entiteit. 
3. Ecovitaal heeft het recht de naamkeuze van de Onafhankelijk BrokkenPiloten voor het distributeurschap 
of voor gebruik door het distributeurschap te weigeren indien Ecovitaal van mening is dat er geldige redenen 
zijn voor die weigering (bijvoorbeeld indien de naam inbreuk maakt op de rechten van anderen). In dat 
geval zal Ecovitaal de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot hiervan op de hoogte brengen en de 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot zal de naam wijzigen, in overeenstemming met Ecovitaal. 

 

V. BrokkenPiloten-ID 
Elke Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot krijgt een uniek nummer toegewezen dat hem identificeert als 

Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot van Ecovitaal, het BrokkenPiloten-ID. Het is de verantwoordelijkheid 
van de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot zelf het BrokkenPiloten-ID te noteren op alle 
klantformulieren. 
 

VI. Verlokking 
Een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot en/of anderen betrokken bij het distributeurschap mogen geen 
andere Onafhankelijk BrokkenPiloten verlokken, actief, passief, individu of entiteit, om deel te nemen aan 
een handelsprogramma aangeboden door een ander bedrijf, ongeacht de diensten die dat bedrijf biedt, 
tijdens de termijn van de vertegenwoordigersovereenkomst en/of een periode van 3 jaren na beëindiging 

van de vertegenwoordigersovereenkomst. 
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VII. De status van uw organisatie veranderen /onderhouden 

A. Jaarlijkse Distributeurs Fee 
1. Ecovitaal brengt de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot bij aanvang van het contract, als ook aan het 
begin van ieder kalenderjaar een Distributeurs Fee in rekening om de kosten te dekken van de 
ondersteuning en administratie die Ecovitaal het distributeurschap voortdurend biedt.  
2. De jaarlijkse Distributeurs Fee dient binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn middels een 
bankoverschrijving, dan wel zal verrekend worden met de eventuele verkoopbonussen uit het voorgaande 

jaar.  
3. Wanneer niet aan een van deze 2 betalingsmogelijkheden voldaan wordt, neemt Ecovitaal aan dat de 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot zijn/haar distributeurschap bij Ecovitaal niet wenst te verlengen. Het 
distributeurschap wordt dan op non-actief gezet en de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot heeft geen 
recht meer op commissies, bonussen en andere betalingen van Ecovitaal. Tevens gaat Ecovitaal dan op zoek 
naar een andere BrokkenPiloot die de producten en diensten van Ecovitaal in de betreffende regio wil 
verzorgen, zodat bestaande klanten niet zonder komen te zitten. 

B. Annuleringsbeleid 
Raadpleeg de Algemene Voorwaarden bij uw Overeenkomst Onafhankelijk BrokkenPiloten voor de volledige 
informatie.  

C. Verkoop van een distributeurschap 
1. Om de integriteit van de Ecovitaal BrokkenPiloten Formule te beschermen, beperkt Ecovitaal de verkoop 
(en de overdracht) van distributeurschappen door Onafhankelijk BrokkenPiloten aan derden. Alle verzoeken 
voor de verkoop (en overdracht) van een distributeurschap moeten door Ecovitaal worden bekeken en 
goedgekeurd. 
2. Om toestemming te krijgen uw distributeurschap te verkopen, moet u een brief sturen naar Ecovitaal met 
uw motivatie en aangeven dat u uw distributeurschap wilt verkopen en hiervoor de goedkeuring van 

Ecovitaal vraagt. De brief moet de naam van de koper en de verkoper bevatten en de contactinformatie, 
alsmede een beschrijving van alles waarvoor wordt betaald met betrekking tot de verkoop (en overdracht). 
Ecovitaal stuurt u alle vereiste documenten die moeten worden ingevuld en ondertekend door alle partijen, 
inclusief Ecovitaal, voordat het proces in werking kan worden gesteld en kan worden afgerond. Ecovitaal 
heeft het recht een verkoop (en overdracht) te weigeren indien Ecovitaal daartoe reden ziet. 
3. Een distributeurschap wordt NIET als verkocht beschouwd totdat de verkoop is goedgekeurd door 
Ecovitaal. Accepteer derhalve GEEN geld van de mogelijke koper vóórdat de verkoop (en overdracht) is 

goedgekeurd door Ecovitaal en voltooid, administratief gezien. Ecovitaal brengt de verkoper 
overdrachtskosten in rekening voor de verwerking van een goedgekeurde verkoop. U betaalt deze kosten 
pas wanneer Ecovitaal de verkoop officieel heeft goedgekeurd via de vereiste documentatie. 

4. Enig distributeurschap dat wordt geleid als bedrijf of zakelijk partnerschap of trust waarvan meer dan 
20% van het (voordeelhebbend) eigendom wijzigt, moet Ecovitaal hiervan op de hoogte stellen en hiervoor 
goedkeuring verkrijgen. De Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot moet een nieuwe Overeenkomst 

Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot aangaan zodra de nieuwe eigenaars/aandeelhouders zijn geplaatst. 
Indien 50% of meer van het (voordeelhebbend) eigendom (in een of meer transacties) wijzigt, of een 
zakenrelatie wordt beëindigd, wordt dit gezien als verkoop (en overdracht). In dat geval zijn de regels 
betreffende verkoop (en overdracht) van een distributeurschap van toepassing, inclusief de van toepassing 
zijnde overdrachtskosten. 

D. Overdracht van een Ecovitaal organisatie 
1. Indien een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot, of een van de principalen, komt te overlijden of niet 
meer actief kan zijn als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot van Ecovitaal, worden de rechten van het 
distributeurschap overgedragen aan de aangewezen opvolger, op de voorwaarden dat de opvolger ouder is 
dan 18, momenteel geen Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot is en akkoord gaat met de Algemene 
Voorwaarden van de Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. 
2. Indien een voorgestelde overdracht naar een individu die momenteel Onafhankelijk Zelfstandig 

BrokkenPiloot is of in het verleden is geweest, of naar een individu met een belang in een bestaand 
distributeurschap, moet deze persoon contact opnemen met Ecovitaal. Ecovitaal zal in dat geval het verzoek 

om overdracht van het distributeurschap bestuderen en per zaak een beslissing nemen. 
3. Indien de overdracht van tijdelijke aard is (bijvoorbeeld wanneer de Onafhankelijk Zelfstandig 
BrokkenPiloot tijdelijk zijn/haar taken niet kan uitvoeren), zullen de activering en deactivering ook tijdelijk 
zijn.  
4. Indien de aangewezen opvolger jonger is dan 18 jaar, kan het distributeurschap worden onderhouden 

door een beheerder totdat hij/zij 18 jaar wordt. Ook in dit geval zal Ecovitaal elke zaak individueel bekijken. 

E. Wijziging gegevens Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot 
1. Onafhankelijk BrokkenPiloten moeten wijzigingen in hun gegevens (adres, telefoonnummer, emailadres) 
direct schriftelijk doorgeven aan Ecovitaal,  
2. Indien een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot besluit de status van het distributeurschap van een 

individu te wijzigen in een toegestane entiteit, moet hij/zij een schriftelijk verzoek indienen bij Ecovitaal, 
tezamen met alle relevante zakelijke papieren. Raadpleeg gedeelte IV. voor meer informatie. 
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3. Indien een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot besluit de status van het distributeurschap van een 
toegestane entiteit te wijzigen in een individu, moet hij/zij een schriftelijk verzoek indienen bij Ecovitaal. 
Vervolgens ontvangt de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot alle benodigde papieren. 

F. Conflicten tussen Onafhankelijk BrokkenPiloten 
Wanneer bij een conflict tussen twee of meer Onafhankelijk BrokkenPiloten alle partijen Ecovitaal verzoeken 

om bemiddeling, beslist Ecovitaal hiertoe zelf. Indien Ecovitaal besluit te bemiddelen in het conflict, gaan 
alle Onafhankelijk BrokkenPiloten ermee akkoord dat de uitkomst bindend is voor alle betrokken partijen. 
Ecovitaal zal niet bemiddelen in een conflict tussen individuen onder hetzelfde distributeurschap (bijv. een 
bedrijf, zakelijk partnerschap, trust, echtgenoten of levenspartners). In dergelijke omstandigheden zal 
Ecovitaal tegemoetkomen aan de wensen van de persoon die in de systemen van Ecovitaal is opgenomen als 
de verantwoordelijke partij voor de activiteiten en verkopen van het distributeurschap. 
 

VIII. Commissies en bonussen 
 

A. Rapporten 
Via brokkenpiloten.nl/members heeft Ecovitaal zakelijke hulpmiddelen beschikbaar gesteld die de 
Onafhankelijk BrokkenPiloten kunnen gebruiken voor het beheer van hun organisatie. Elke Onafhankelijk 
Zelfstandig BrokkenPiloot erkent en gaat ermee akkoord dat deze zakelijke hulpmiddelen en alle informatie 

daarbinnen vertrouwelijk is en eigendom is van Ecovitaal en dat deze hulpmiddelen in vertrouwen 

beschikbaar worden gesteld aan de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot en dat de vertegenwoordiger 
deze hulpmiddelen alleen toepast voor de ondersteuning van zijn/haar distributeurschap. Het is niet 
toegestaan de zakelijke hulpmiddelen en enige informatie daarbinnen beschikbaar te maken aan derden of 
te gebruiken voor andere doeleinden. De informatie zou niet worden verschaft door Ecovitaal indien niet 
overeengekomen zou zijn dat deze volledig vertrouwelijk is. Als u nog geen wachtwoord hebt voor 
brokkenpiloten.nl/members, dient u contact op te nemen met Ecovitaal. 

B. Recht op bonussen 
Elke Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot moet actief zijn en in overeenstemming met de voorwaarden in 
het document Beleid en procedures om in aanmerking te komen voor bonussen of andere betalingen van 
Ecovitaal. 

C. Verkoopbonussen  
Verkoopbonussen worden vastgesteld op basis van de omzet over de periode 1 januari tot en met 30 juni en 
1 juli tot en met 31 december. Indien de Brokkenpiloot in aanmerking komt voor een verkoopbonus, wordt 
deze uiterlijk 2 maanden na verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen waarover de bonus wordt 

berekend, uitgekeerd. Dit onder voorwaarde dat BrokkenPiloot aan alle voorwaarden van het 
distributeurschap voldoet. Indien dit niet het geval is, kan de bonus worden verrekend met openstaande 
betalingen van BrokkenPiloot aan Ecovitaal, gereserveerd, of komen te vervallen.  

D. Commissies 
1. De verdiensten van de BrokkenPiloot bestaan uit een vaste commissie per geleverde product of dienst. 
Deze commissie kan per product of dienst verschillen. De commissie wordt verkregen door het verschil 
tussen de verkoopprijs aan de klant en de inkoopprijs bij Ecovitaal. Het staat de BrokkenPiloot vrij om (een 
deel van) de commissie aan de klant te schenken.  

2. Naast de commissies per geleverde product of dienst kan de BrokkenPiloot ook bonussen verdienen. Deze 
bonussen zijn afhankelijk van het totaal aantal verkochte producten en/of diensten. De hoogte van te 
verkrijgen bonussen staan vermeldt op brokkenpiloten.nl/members. 

E. Intrekken van bonussen of commissies 
Ecovitaal heeft het recht de uitbetaling van enige verkoopbonus, commissie of promotionele bonus terug te 

trekken en/of terug te vorderen indien duidelijk wordt dat de nodige kwalificaties om enige reden niet 
correct waren op het moment van betaling. 
 

IX. Overeenstemming en oplossing van conflicten 
Een vertegenwoordigersovereenkomst kan door Ecovitaal worden beëindigd indien de betreffende 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot enige voorwaarden schendt behorende bij de Overeenkomst 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot, waaronder de voorwaarden in dit document, Beleid en procedures. 
Indien de overeenkomst wordt beëindigd, vervallen enige rechten of voordelen van de Onafhankelijk 
Zelfstandig BrokkenPiloot, en de plichten van Ecovitaal. De beëindiging is van kracht zodra Ecovitaal de 

betreffende Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot hiervan op de hoogte heeft gebracht. 

A. Schending 
1. Indien een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot het vermoeden heeft dat een andere 
vertegenwoordiger zich schuldig maakt aan schending van de voorwaarden in het document Beleid en 
procedures, dient hij/zij in eerste instantie contact op te nemen met deze persoon om te zien of de kwestie 

kan worden opgelost.  
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2. Indien deze poging niet succesvol blijkt, rapporteert de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot de 
schending schriftelijk aan Ecovitaal, inclusief gegevens als datum, locatie, het soort schending, de identiteit 
van de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot die de voorwaarde(n) heeft geschonden en enig 

ondersteunend bewijs, indien beschikbaar. 
3. Wanneer Ecovitaal dit rapport ontvangt, zal Ecovitaal de schending beschouwen als een nalevingskwestie 
en de kwestie behandelen volgens de procedures. De Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot die mogelijk 
de voorwaarden in het document Beleid en procedures heeft geschonden, is vereist binnen een periode van 

10 kalenderdagen na ontvangst van deze melding schriftelijk te reageren. Na ontvangst van de schriftelijke 
reactie van de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot zal Ecovitaal de mening van alle partijen beoordelen 
en besluiten wat de gevolgen zijn. Ecovitaal zal de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot in dat geval 
schriftelijk op de hoogte stellen van het genomen besluit. Indien de mogelijke schending wordt bewezen of 
indien er geen reactie of tegenargument wordt ontvangen van de betreffende Onafhankelijk Zelfstandig 
BrokkenPiloot, kan dit leiden tot schorsing (op bestaande of nieuwe voorwaarden), een waarschuwing, boete 

en/of beëindiging van de Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. De Onafhankelijk 
Zelfstandig BrokkenPiloot gaat er hierbij mee akkoord dat indien schending van de voorwaarden in het 
document Beleid en procedures wordt vastgesteld en een boete wordt opgelegd, Ecovitaal dit bedrag kan 
aftrekken van toekomstige betalingen aan de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. 
4. Indien een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot besluit in beroep te gaan tegen een beslissing, kan 
hij/zij dat schriftelijk doen binnen 15 dagen na de datum dat Ecovitaal de Onafhankelijk Zelfstandig 
BrokkenPiloot op de hoogte heeft gebracht van de beslissing. Om het beroep in behandeling te kunnen 

nemen, moet het verzoek extra bewijs bevatten of informatie die volgens de Onafhankelijk Zelfstandig 
BrokkenPiloot relevant is voor een herziening van het besluit door Ecovitaal. 

B. Conflicten 
Indien er een conflict ontstaat tussen Ecovitaal en een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot betreffende 
hun respectievelijke rechten en plichten volgens deze overeenkomst of indien er mogelijk sprake is van 

schending van deze overeenkomst door een van beide partijen, kan dit conflict alleen worden opgelost door 
de procedure zoals uiteengezet in de Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. 

C. Gevolgen en beëindiging 
1. De Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot gaat in op de dag dat deze wordt geaccepteerd 
door Ecovitaal. De termijn van de overeenkomst loopt tot 1 januari volgend op een volledig kalenderjaar na 

de startdatum. De overeenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij deze vooraf door de Onafhankelijk 
Zelfstandig BrokkenPiloot en/of EcoVitaal wordt beëindigd. 
2. Het recht van een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot op bonus(sen) van Ecovitaal vervalt direct op 
de einddatum van de overeenkomst, behalve indien Ecovitaal ervoor kiest het distributeurschap en de 
bijbehorende Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot te beëindigen vanwege een schending 
door de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. In dat geval heeft de Onafhankelijk Zelfstandig 

BrokkenPiloot geen recht meer op enige commissies, bonussen en betalingen die hij/zij anders zou hebben 

ontvangen, inclusief betalingen die hem/haar ten tijde van de beëindiging toekwamen maar die nog niet 
waren uitbetaald. In geen geval komt een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot wiens distributeurschap is 
beëindigd wegens onethische activiteiten of schending van de voorwaarden in de Overeenkomst 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot in aanmerking voor teruggave van enig bedrag dat aan Ecovitaal is 
betaald, of overdracht van het distributeurschap aan een andere partij. 
3. Na beëindiging mag een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot niet langer de producten en diensten van 

Ecovitaal aanbieden en promoten. Tevens mag hij/zij niet langer als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot 
de Ecovitaal BrokkenPiloten Formule promoten met behulp van marketingmaterialen, merken, dienstmerken 
of logo’s van Ecovitaal. Tevens mag hij/zij niet op zo’n manier handelen dat dit nadelig is voor Ecovitaal of 
de organisaties van de vertegenwoordigers van Ecovitaal. 
4. In geen geval komt een Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot wiens distributeurschap is beëindigd 
wegens onethische activiteiten of schending van de voorwaarden behorende bij de Overeenkomst 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot in aanmerking voor teruggave van enig bedrag dat aan Ecovitaal is 

betaald, of overdracht van het distributeurschap aan een andere partij. 

D. Schorsing 
1. Na kennisname van een mogelijke schending van de voorwaarden in dit document, Beleid en procedures, 
kan Ecovitaal er voor kiezen een distributeurschap te schorsen, voor een bepaalde periode of voor 
onbepaalde tijd. Ecovitaal behoudt zich het recht voor zelf te bepalen hoe lang deze periode van kracht blijft. 

Dit betekent dat gedurende de schorsingsperiode, vanaf de datum waarop de schorsing ingaat, de 
Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot geen recht heeft op compensatie van Ecovitaal. 
2. Na beëindiging van een distributeurschap door Ecovitaal mag de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot 
niet langer de producten en diensten van Ecovitaal aanbieden en promoten. Tevens mag hij/zij niet langer 
de Ecovitaal BrokkenPiloten Formule promoten met behulp van marketingmaterialen, merken, dienstmerken 
of logo’s van Ecovitaal of zichzelf voordoen als Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot van Ecovitaal. Tevens 
mag hij/zij niet op zo’n manier handelen dat dit nadelig is voor Ecovitaal of de organisaties van de 

vertegenwoordigers van Ecovitaal. 
3. Wanneer de schorsing afloopt, kan het distributeurschap voorgoed worden beëindigd, in 
overeenstemming met de voorwaarden in dit document, Beleid en procedures. Indien dat niet gebeurt, zal 
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het distributeurschap worden hersteld. In dat geval zullen verdiende bedragen die zouden moeten zijn 
uitbetaald maar die nog niet zijn uitbetaald, alsnog worden uitbetaald. 
 

X. Overig   

A. Vertrouwelijkheid 
Raadpleeg de relevante clausule van de Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. 

B. Non-interventie en -verlokking 
Raadpleeg de relevante clausules van de Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. 

C. Aanpassingen 
1. Om het eigen bedrijf te kunnen leiden en ervan verzekerd te zijn dat alle activiteiten in overeenstemming 
zijn met alle van toepassing zijnde wetten, regelgevingen, branchecodes en -standaards, behoudt Ecovitaal 

zich het recht voor enige aanpassingen of wijzigingen door te voeren die nodig blijken met betrekking tot de 
producten en diensten die Ecovitaal de klanten aanbiedt, inclusief prijzen, enz, en met betrekking tot de 
Ecovitaal BrokkenPiloten Formule, waaronder de benadering van marketing- en promotieactiviteiten, de 
voorwaarden in dit document, Beleid en procedures, en de voorwaarden van het bonusschema, ongeacht of 
deze aanpassingen of wijzigingen permanent zijn of alleen van toepassing zijn voor een beperkte of 
promotionele periode. 

2. Ecovitaal behoudt zich het recht voor zelf te bepalen de toepassing van dit document, Beleid en 
procedures, de Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot en/of het bonusschema in bepaalde 
omstandigheden te variëren. Deze variatie zal niet worden beschouwd als verklaring van afstand, noch als 
aanpassing en zal ook geen precedent, uitzondering, of variatie tot gevolg hebben buiten deze bepaalde 
omstandigheid. 
3. Wanneer dergelijke aanpassingen op de website van Ecovitaal of via een andere toegestane methode 
worden genoemd, maken ze deel uit van de Overeenkomst Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot tussen 

Ecovitaal en de Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot. Elke Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot is zelf 
verantwoordelijk voor de navolging van de voorwaarden in dit document, Beleid en procedures. Dit 
document kan op ieder tijdstip worden aangepast. De recentste versie van het document Beleid en 
procedures is te vinden op brokkenpiloten.nl/members. 
4. Enig verzoek buiten dit document, Beleid en procedures, om, moet schriftelijk bij Ecovitaal worden 
ingediend en zal door Ecovitaal worden bestudeerd. 
 

Samenvatting 
Ecovitaal biedt een zakelijke mogelijkheid die financiële voordelen kan hebben voor hen die gemotiveerd zijn 

hun persoonlijke doelen te bereiken. 

De mogelijkheid biedt de vrijheid om die persoonlijke doelstellingen te formuleren, een mogelijkheid om er 
op de lange termijn financieel beter van te worden en een respectvolle relatie met ons bedrijf te 
ontwikkelen. 
De relatie tussen Ecovitaal en de Onafhankelijk BrokkenPiloten is als een team, gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen en respect en integriteit. Dit document, Beleid en procedures, is opgesteld om deze principes te 
bekrachtigen. Door onze Onafhankelijk BrokkenPiloten te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken en het 

maximale te halen uit deze zakelijke mogelijkheid streeft Ecovitaal ernaar te laten zien wat de ware 
betekenis van een team is. 
Dit is onze belofte aan u. 


