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Contract Onafhankelijk Zelfstandig BrokkenPiloot!  
 

EcoVitaal      Distributeur (BrokkenPiloot)  

A.J. Tijhoff      De heer/ mevrouw ______________________ 

 

       Geboren op   __________________________ 

Oosteinde 194      

7671 AD Vriezenveen    Wonende  __________________________ 

 

         __________________________ 

 

D.d.  ______________________  D.d.  __________________________ 

 

Handtekening ______________________  Handtekening __________________________ 

 

       (kopie legitimatie bijvoegen) 

Algemeen 
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de hierboven vermelde Distributeur (= Onafhankelijk 

Zelfstandig BrokkenPiloot, verder te noemen BrokkenPiloot) en EcoVitaal. De producten en 

diensten die onder deze regeling geleverd worden, zijn -diervoeding, -diergezondheid en 

dierverzorgingsproducten en –diensten en aanverwante diensten en producten geleverd door 

EcoVitaal en andere producten en diensten die EcoVitaal in de markt zal brengen. De verkoop 

van deze producten en diensten geschiedt door onafhankelijke zelfstandige vertegenwoordigers 

(BrokkenPiloten) van EcoVitaal, die aan de BrokkenPiloten Concept deelnemen als aannemers 

van bestellingen. De enigen financiële verplichting van de BrokkenPiloten gedurende een periode 

van 12 maanden na aanvang van dit contract, is het voldoen van de Jaarlijkse Distributeurs Fee, 

en indien de BrokkenPiloot het contract wenst te vernieuwen, betaling van de jaarlijkse 

Distributeurs Fee voor verlenging. De BrokkenPiloot heeft geen verdere financiële verplichtingen 

en heeft met name keuzevrijheid met betrekking tot het wel of niet aanschaffen van producten 

en diensten onder dit handelssysteem. De BrokkenPiloot zal deelnemen aan het programma 

volgens de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. 

 

1. Deelname van de Distributeur aan de BrokkenPiloten Concept is onder voorbehoud van de 

bepalingen van deze overeenkomst. Als Onafhankelijk BrokkenPiloot van EcoVitaal verplicht de 

Distributeur zich ertoe te allen tijde te handelen in overeenstemming met de BrokkenPiloten 

Concept, dat is onderworpen aan EcoVitaal’s “Beleid & Procedures” en het BrokkenPiloten 

inkoopsysteem. De producten die onder de BrokkenPiloten Concept worden aangeboden, zijn -

diervoeding, -diergezondheid en dierverzorgingsproducten en –diensten en aanverwante 

diensten en producten geleverd door EcoVitaal en andere producten en diensten die EcoVitaal in 

de markt zal brengen. 

 

2. De BrokkenPiloot bevestigt dat hij meerderjarig is, alsmede inwoner van Nederland. 

 

3. De BrokkenPiloot en zijn of haar echtgeno(o)t(e) mogen samen optreden als één team, maar 

mogen geen afzonderlijke BrokkenPiloten worden, tenzij EcoVitaal op de hoogte gesteld is van 

deze relatie en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend. Hierbij geldt dat beide 

BrokkenPiloten in dit laatste geval beiden een eigen afzonderlijk regio krijgen toegewezen. 

 

4. De BrokkenPiloot is een onafhankelijke contractant/Distributeur en mag niet optreden als 

agent, concessiehouder of werknemer in dienst van EcoVitaal. De BrokkenPiloot zal op geen 

enkele wijze suggereren dat hij een partner of werknemer is van EcoVitaal of van enig ander 

waarmee EcoVitaal zaken doet c.q. afhandelt, en zal niet als werknemer worden behandeld om 
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juridische of fiscale redenen, ongeacht de aard. EcoVitaal is niet verantwoordelijk voor enige 

schulden of aansprakelijkheden, die door de BrokkenPiloot zijn opgelopen c.q. aangegaan, 

ongeacht of dergelijke aansprakelijkheden zijn opgelopen gedurende de looptijd van deze 

BrokkenPiloot-overeenkomst. 

 

5. De BrokkenPiloot is niet verplicht enige producten of diensten van EcoVitaal aan te kopen. 

Wanneer de BrokkenPiloot verkiest om enige producten of diensten van EcoVitaal aan te kopen, 

dient de BrokkenPiloot tijdig voor dergelijke producten of diensten te betalen. Bij laattijdige 

betaling zal een jaarlijkse interest van 12% belast worden over het verschuldigde bedrag. 

Indien de BrokkenPiloot nalaat te betalen voor om het even welke producten of diensten binnen 

dertig (30) dagen na de datum waarop het bedrag verschuldigd is, zal EcoVitaal de 

BrokkenPiloot een aanmaning toesturen en de BrokkenPiloot verzoeken en sommeren 

onmiddellijk te betalen. Indien de BrokkenPiloot dit verzoek niet inwilligt, heeft EcoVitaal het 

recht om deze overeenkomst te beëindigen. 

 

6. Deze overeenkomst verleent de BrokkenPiloot de beperkte bevoegdheid om EcoVitaal's 

producten en diensten te promoten en te verkopen volgens de bepalingen en voorwaarden die 

door EcoVitaal worden bepaald. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst mag de 

BrokkenPiloot geen werknemer of - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

EcoVitaal - agent, vertegenwoordiger of concessiehouder worden van om het even welk bedrijf 

dat producten of diensten aanbiedt binnen een contractuele relatie met EcoVitaal. 

 

7. Als onafhankelijke contractant is de BrokkenPiloot vrij om zijn eigen middelen, manier en 

houding van werken te kiezen en om werkuren en locatie van de activiteiten onder deze 

overeenkomst te bepalen, behoudens de bepalingen van deze overeenkomst en van "Beleid & 

Procedures". De activiteiten van de BrokkenPiloot onder deze overeenkomst zullen zich 

concentreren in de door EcoVitaal aan hem toegewezen regio. 

 

8. Bij het verkopen of promoten van EcoVitaal's producten of diensten, dient de BrokkenPiloot 

op een rechtmatige, ethische en morele manier te werk te gaan. De BrokkenPiloot mag geen 

onjuiste of misleidende mededelingen doen betreffende de relatie tussen EcoVitaal en de 

BrokkenPiloot en EcoVitaal's producten en diensten. De BrokkenPiloot dient zichzelf en EcoVitaal 

tegenover de aanstaande klant te legitimeren met zijn naam en adres. De BrokkenPiloot dient 

een nauwkeurige, heldere en eerlijke uitleg van de producten en diensten te geven, in het 

bijzonder indien van toepassing met betrekking tot de bepalingen en voorwaarden van de 

verkoop of dienst, het recht tot annulering, de prijs, de garantiebepalingen en de service na 

aankoop.  

De BrokkenPiloot mag géén overeenkomsten of machtigingsformulieren indienen die niet zijn 

ondertekend door de klant. De BrokkenPiloot gaat akkoord dat door het invullen van 

klantautorisatie-formulieren het zijn verantwoordelijkheid is om te zorgen dat alle verschafte 

gegevens correct zijn en geldig. Hiermee stemt de vertegenwoordiger tevens in EcoVitaal 

schadeloos te stellen voor alle kosten, schadevergoedingen, boetes of andere verliezen, direct of 

indirect door EcoVitaal geïncasseerd, als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens in 

autorisatieformulieren, dat dergelijke bedragen in mindering worden gebracht op zijn of haar 

commissie of bonus verschuldigd of herwonnen door EcoVitaal op enige andere uitvoerbare 

manier. Ook bij het verkopen of promoten van EcoVitaal producten en diensten, dient de 

BrokkenPiloot rechtmatig en correct te werk te gaan en mag de BrokkenPiloot geen onjuiste of 

misleidende mededelingen doen betreffende de relatie tussen EcoVitaal en de BrokkenPiloot en 

EcoVitaal's producten en diensten.  
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Facturen 
9. De BrokkenPiloot en EcoVitaal zijn ermee akkoord dat de BrokkenPiloot zorg draagt voor de 

facturering van de geleverde producten en diensten aan zijn eigen persoonlijke klanten in zijn 

eigen regio. EcoVitaal levert op verzoek van de BrokkenPiloot de producten en diensten aan de 

Brokkenpiloot, die deze vervolgens zelf verspreidt naar de klanten en daarbij verantwoordelijk is 

voor de facturering en het innen hiervan. Desgewenst kan EcoVitaal de BrokkenPiloot hierbij 

ondersteunen, waarbij de kosten hiervan voor rekening komen van de BrokkenPiloot. De 

Commissie voor de BrokkenPiloot is het verschil tussen de prijs die hij berekend aan de klant en 

de inkoopprijs, aangevuld met eventuele verzendkosten en dergelijke, van EcoVitaal aan de 

BrokkenPiloot. 

Facturen aan de BrokkenPiloot zullen worden opgesteld en uitgegeven door EcoVitaal in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde juridische vereisten. Facturen zullen 

elektronisch ter beschikking worden gesteld aan de BrokkenPiloot via de e-mail. Facturen dienen 

door BrokkenPiloot binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien de 

BrokkenPiloot geen bezwaar maakt tegen een factuur binnen 3 dagen na ontvangst, wordt de 

factuur als geaccepteerd beschouwd door de BrokkenPiloot. De BrokkenPiloot en EcoVitaal gaan 

ermee akkoord dat deze methode van ter beschikking stellen van facturen betekent dat 

elektronische facturen worden geaccepteerd in overeenstemming met de geldende BTW-

wetgeving. EcoVitaal kan zelf bepalen of papieren facturen worden gebruikt in plaats van 

elektronische facturen. EcoVitaal en de BrokkenPiloot zullen facturen ieder in hun originele 

formaat bewaren. 

EcoVitaal zal redelijke maatregelen hanteren om de authenticiteit van de afzender en de 

integriteit van de inhoud van Facturen te waarborgen, inclusief het beperken van toegang tot 

facturen bij hiertoe gemachtigd personeel van EcoVitaal; 

De BrokkenPiloot zal geen enkele factuur wijzigen. De BrokkenPiloot en EcoVitaal zullen elkaar 

per ommegaande informeren over naamsveranderingen, adresveranderingen of wijzigingen van 

BTW-inschrijvingsgegevens die van invloed kunnen zijn op de uitgifte van Facturen. 

 

10. De BrokkenPiloot is werkzaam in zijn eigen regio. In beginsel is dit een gebied van 5 

kilometer rondom zijn eigen woonadres. In dit gebied mag hij zoveel persoonlijke klanten 

werven als hij wenst. Dit gebied is in beginsel voldoende groot om een eigen bezorgservice te 

runnen. Voor zeer actieve Brokkenpiloten bestaat de mogelijkheid om een vergroting van de 

regio, dan wel een extra regio aan te vragen. Het is een BrokkenPiloot niet toegestaan om 

klanten buiten zijn eigen toegewezen regio te werven, tenzij deze nadrukkelijk behoren tot zijn 

eigen warme markt (Uitleg hierover is te vinden in het OKC). 

 

11. De inkomsten die een BrokkenPiloot kan verdienen is het verschil tussen de inkoopprijs 

(EcoVitaal) en de prijs berekend aan de klant (= marge), verminderd met de gemaakte kosten. 

De BrokkenPiloot brengt de volledige productkosten volgens de EcoVitaal Verkoopprijzen in 

rekening aan de klant. Het staat de BrokkenPiloot vrij om hier kortingen op te geven, onder 

voorwaarde dat deze duidelijk vermeld worden en niet rechtsgeldig zijn voor toekomstige 

afnamen. Het is echter verboden de prijs te verhogen. Gegeven kortingen komen ten laste van 

de eigen marge. Naast deze marge komt de BrokkenPiloot bij bepaalde omzetten in aanmerking 

voor bonussen (zie hiervoor bonusregeling in het OKC). 

 

12. De jaarlijkse EcoVitaal Distributeurs Fee is verschuldigd op de eerste dag van ieder nieuw 

kalenderjaar. De jaarlijkse vergoeding wordt in rekening gebracht voor de door EcoVitaal 

verleende diensten, met betrekking tot:  

 Het OnlineKennisCentrum (OKC); 

 Het eigen uwbrokkenpiloten.nl e-mailadres; 

 De eigen webpagina op uwbrokkenpiloten.nl; 

 Regelmatige trainingen in de vorm van webinars. 
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Er gelden aparte vergoedingen voor deelname en/of gebruikmaking van wervingsacties en –

materialen. Hierbij gaat de BrokkenPiloot akkoord dat een dergelijke vergoeding te allen tijde 

mag worden afgetrokken van aan hem verschuldigde bonussen.  

De betaling van de Distributeurs Fee dient uiterlijk op 1 februari te zijn voldaan, tenzij is 

gekozen voor maandelijkse betaling uiterlijk voldaan op iedere eerste van de nieuwe maand. Bij 

niet nakomen van de betalingsverplichtingen ten aanzien van de Distributeurs Fee verspeelt de 

BrokkenPiloot het recht op (toekomstige) bonussen, commissies of andere betalingen van 

EcoVitaal. Bij elke jaarlijkse verlenging van deze overeenkomst, verlengt de BrokkenPiloot tegen 

de dan recente bepalingen van deze overeenkomst, van "Beleid & Procedures" en van de 

"Bonusregeling". 

 

13. De BrokkenPiloot erkent dat hij van geen enkel inkomen gegarandeerd is, noch verzekerd 

van enige commissies of succes. Daarnaast erkent de BrokkenPiloot dat er door EcoVitaal geen 

beweringen zijn gedaan over gegarandeerde winsten of voorstellingen van verwachte 

verdiensten, die zouden kunnen voortkomen uit inspanningen als BrokkenPiloot. De 

BrokkenPiloot zal noch direct noch indirect suggereren dat om het even wie een bepaald bruto 

of nettobedrag zou kunnen, kan of zal verdienen, of dat nagenoeg alle BrokkenPiloot's slagen. 

 

Beëindiging 
14. Binnen 14 dagen na het ondertekenen van deze overeenkomst, kan de BrokkenPiloot de 

overeenkomst kosteloos annuleren door schriftelijke kennisgeving van opzegging aan EcoVitaal 

op het onderstaand adres of op een ander adres dat door EcoVitaal schriftelijk is medegedeeld. 

In dat geval: 

a. Kan de BrokkenPiloot, binnen veertien (14) dagen, eisen dat EcoVitaal alle mogelijke fee- 

bedragen restitueert, die de BrokkenPiloot heeft betaald aan EcoVitaal. 

b. Heeft de BrokkenPiloot het recht om alle producten voor wederverkoop aan klanten, die door 

de BrokkenPiloot werden aangekocht en niet werden verkocht, terug te sturen naar EcoVitaal 

(magazijn), behoudens dat dergelijke onverkochte producten nog in dezelfde conditie verkeren 

als waarin ze werden ontvangen. Dit onder hierna te noemen voorwaarden. 

c. Heeft de BrokkenPiloot de mogelijkheid om, binnen veertien (14) dagen, alle diensten te 

annuleren die door de BrokkenPiloot werden besteld en kan de BrokkenPiloot aanspraak maken 

op restitutie, mits dergelijke diensten nog niet aan de BrokkenPiloot werden verleend. 

 

15. Deze overeenkomst kan worden beëindigd door: 

a. De BrokkenPiloot. Dit door voorafgaande schriftelijke kennisgeving van beëindiging, 14 dagen 

vooraf, van de BrokkenPiloot aan EcoVitaal; 

b. EcoVitaal. Dit door schriftelijke mededeling te doen naar het adres van de BrokkenPiloot. 

 

16. In het geval dat één van beide partijen deze overeenkomst beëindigt, mag de BrokkenPiloot 

alle door EcoVitaal geleverde producten voor de wederverkoop naar EcoVitaal terugsturen, die 

hij binnen een periode van 60 dagen voorafgaand aan dergelijke beëindiging heeft aangekocht, 

op voorwaarde dat: 

a. Dergelijke producten niet door de BrokkenPiloot zijn aangekocht of verworven in strijd met 

deze overeenkomst; 

b. De BrokkenPiloot dergelijke goederen, ongeopend en commercieel opnieuw verkoopbaar, 

terugstuurt naar EcoVitaal; 

c. EcoVitaal de BrokkenPiloot vóór de aankoop niet duidelijk geïnformeerd heeft indien het 

seizoensgebonden producten, vervallen producten of speciale aanbiedingen waren, die niet 

onder de terugkoopvoorwaarde van deze bepaling zouden vallen. 

 

17. Om producten terugbetaald te krijgen met inachtneming van bepalingen 14a en 14c, moet 

de BrokkenPiloot binnen 14 dagen na opzegging een schriftelijk verzoek indienen bij EcoVitaal 

bij het hoofdkantoor van EcoVitaal, waarin hij vraagt om restitutie van dergelijke bedragen. 
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Binnen 21 dagen na datum van opzegging zullen alle bedragen, waar de BrokkenPiloot wettelijk 

recht op heeft, vergoed worden. 

 

18. Om producten terugbetaald te krijgen met inachtneming van bepalingen 14b en 16, dient 

de BrokkenPiloot de producten binnen 21 dagen terug te sturen naar EcoVitaal (magazijn).  

De BrokkenPiloot zal de aankoopprijs (inclusief BTW) vergoed krijgen, tenzij de conditie van 

welke van dergelijke producten dan ook verslechterd is door een handeling of nalatigheid van de 

kant van de BrokkenPiloot. In zo'n geval zal van de prijs een bedrag worden afgetrokken, gelijk 

aan de waardevermindering als gevolg van dergelijke verslechtering en een redelijke 

verwerkingstoeslag (die de kosten kan omvatten voor het opnieuw verpakken om de producten 

weer verkoopbaar te maken). 

De kosten voor het retourneren van de producten komen voor rekening van de stoppende 

BrokkenPiloot. In geval EcoVitaal de overeenkomst heeft beëindigd (15b.), kan de stoppende 

BrokkenPiloot EcoVitaal verzoeken de betreffende producten op te laten halen. In dat geval 

neemt EcoVitaal de kosten voor het transport voor haar rekening. 

 

19. Met inachtneming van de rechten van de BrokkenPiloot na beëindiging van de 

overeenkomst zoals beschreven in bepaling 14, geldt dat indien de BrokkenPiloot een product 

terugstuurt naar EcoVitaal en daarvoor een terugbetaling ontvangt (of die terugbetaling nu 

wettelijk vereist is of niet), de BrokkenPiloot op verzoek alle commissies en bonussen die 

werden verdiend in verband met die producten, dient terug te betalen aan EcoVitaal of dat 

EcoVitaal de door de BrokkenPiloot aan haar verschuldigde bedragen mag aftrekken van de door 

EcoVitaal aan de BrokkenPiloot verschuldigde bedragen. 

 

20. Bij beëindiging van deze overeenkomst door welke reden dan ook, heeft de BrokkenPiloot 

het recht om vrijgesteld te worden van alle toekomstige contractuele verplichtingen jegens 

EcoVitaal, behalve wat betreft: 

a. Aansprakelijkheden aangaande betalingen die gedaan zijn aan de BrokkenPiloot; 

b. Enige aansprakelijkheid aangaande de betaling van de prijs van producten of diensten, die 

reeds door EcoVitaal aan de BrokkenPiloot zijn geleverd, terwijl de BrokkenPiloot dergelijke 

producten niet heeft teruggestuurd naar EcoVitaal, overeenkomstig bepalingen 14b en 18; 

c. De voorwaarden van bepaling 6, die concurrentie betreft met de zaken van EcoVitaal na 

beëindiging van deze overeenkomst en welke van kracht zal blijven na datum van beëindiging. 

 

21. Elke kennisgeving die onder deze beëindigingclausule schriftelijk van de ene partij aan de 

andere wordt gedaan, aan het algemene zakelijke adres van de partijen of enig ander adres dat 

nu en dan kan zijn bekendgemaakt, doet de kennisgevingperiode ingaan op de dag dat de 

kennisgeving is verstuurd. 

 

Verkooppromotie & Opleiding  
22. De BrokkenPiloot zal alleen door EcoVitaal geproduceerd gedrukt materiaal gebruiken bij het 

vertegenwoordigen van EcoVitaal. Er zullen geen beweringen, mededelingen, voorstellingen of 

garanties worden gegeven bij het verkopen van producten of diensten, welke niet staan vermeld 

in EcoVitaal's gedrukte materialen. Alle bijkomende materialen, die worden gebruikt voor 

promotionele doeleinden, mogen alleen onder uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt 

en moeten schriftelijk door EcoVitaal worden goedgekeurd voordat ze worden gebruikt. 

 

23. De BrokkenPiloot zal niet spreken in naam van EcoVitaal, of aangaande diens producten of 

diensten, door middel van een interview of bijdrage op televisie, radio of enige pers, gedrukte 

media of communicatiemedia, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door 

EcoVitaal. Indien een BrokkenPiloot door een van bovenstaande gecontacteerd wordt, dient hij 

de media rechtstreeks door te verwijzen naar EcoVitaal. 
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Aansprakelijkheid  
24. EcoVitaal kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid of 

kwaadaardige bedoelingen - welke leiden of hebben geleid tot om het even welke directe of 

indirecte, speciale, beboetende, vergoedende of andere schades, verliezen of winsten, ongeacht 

de oorzaak van ontstaan ervan. Dit omvat ook, maar beperkt zich niet tot verbreking van 

garantie, vertraging, handeling, vergissing of nalatigheid van, of in het geval van opheffing of 

wijziging van een product of dienst door EcoVitaal en/of diens leveranciers van producten en 

diensten. De verplichtingen van EcoVitaal en diens leverancier(s) van producten en diensten zijn 

beperkt tot het uitvoeren van schappelijke pogingen om klantbestellingen te verwerken voor 

acceptatie en goedkeuring van aangevraagde diensten. 

 

Naleving van de wet 
25. De BrokkenPiloot dient de producten en diensten van EcoVitaal op een wettige, eerlijke en 

ethische wijze te promoten, zoals uiteengezet in EcoVitaal’s Beleid & Procedures. De 

BrokkenPiloot gaat ermee akkoord dat hij/zij zelf verantwoordelijk is om te voldoen aan alle 

lokale, nationale en Europese wetten, regelgevingen en industriële codes die van toepassing zijn 

op de activiteiten van de BrokkenPiloot, inclusief maar niet beperkt tot: 

a. naleving van wetten en regelgeving omtrent de promotie van de diensten van EcoVitaal en de 

BrokkenPiloten Formule, inclusief consumentenbescherming; 

b. verkrijgen van alle toestemmingen, handelsvergunningen of registraties die zijn vereist voor 

het uitvoeren van de activiteiten van de BrokkenPiloot; 

c. bijhouden van nauwkeurige en volledige administratie (zoals bestelformulieren, facturen en 

ontvangstbewijzen) met betrekking tot de activiteiten van de BrokkenPiloot; en 

d. uitvoeren van alle benodigde registraties, notificaties en aangiften om te garanderen dat 

belastingen (inclusief persoonlijke en zakelijke inkomstenbelasting, belastingen voor nationale 

en lokale bedrijven en BTW), overheidsinningen en sociale contributies (zoals sociale premies en 

pensioenen) op de juiste manier worden gewaardeerd en betaald.  

De BrokkenPiloot dient alle mogelijke informatie of documenten te verschaffen die door 

EcoVitaal worden aangevraagd om te verifiëren of de BrokkenPiloot voldoet aan deze clausule. 

De BrokkenPiloot erkent en gaat akkoord dat EcoVitaal bevoegd is om dergelijke bedragen aan 

BTW te verhalen door vermindering van het saldo van de BrokkenPiloot bij EcoVitaal, indien 

EcoVitaal wordt verplicht of aansprakelijk gesteld enige BTW (of andere belastingen) te betalen 

als gevolg van nalatigheid van de BrokkenPiloot om te voldoen aan dit vereiste, of om welke 

andere redenen dan ook. 

 

26. De BrokkenPiloot is verantwoordelijk voor het waken over en ondersteunen van alle klanten 

in zijn persoonlijke regio en gaat ermee akkoord regelmatige communicatie te onderhouden ter 

ondersteuning van deze persoonlijke klanten. 

 

27. De BrokkenPiloot zal EcoVitaal en diens leverancier(s) van producten en diensten 

schadeloos stellen en vrijwaren voor om het even welke vorderingen, verliezen, schade en 

onkosten, met inbegrip van alle gerechtelijke kosten, die voortvloeien uit het gedrag en de 

daden van de BrokkenPiloot die indruisen tegen deze overeenkomst. Om alle schade en 

onkosten te vergoeden die het gevolg zijn van dergelijke schending(en), kan EcoVitaal alle 

commissies, bonussen of andere betalingen inhouden, die verschuldigd zijn aan de 

BrokkenPiloot. 

 

Eigendomsrechten  
28. De BrokkenPiloot erkent dat EcoVitaal alle eigendomsrechten voorbehoudt op diens naam, 

logo, handelsmerken, dienstmerken en auteursrechtelijk beschermde materialen 

("Eigendomsrechtelijk beschermd eigendom"). Gedurende de looptijd van deze overeenkomst 

wordt aan de BrokkenPiloot een niet-exclusieve licentie verleend om het eigendomsrechtelijk 
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beschermd eigendom van EcoVitaal te gebruiken onder strikte naleving van deze overeenkomst. 

De BrokkenPiloot zal EcoVitaal's eigendomsrechtelijk beschermd eigendom in geen enkele vorm 

gebruiken, tenzij na schriftelijke toestemming van EcoVitaal, of door advertentie- of 

promotiemateriaal dat is geproduceerd, ontworpen en gepubliceerd door EcoVitaal. De 

BrokkenPiloot mag geen materiaal dat beschikbaar is gesteld door of is aangekocht van 

EcoVitaal, fotokopiëren, namaken of publiceren zonder schriftelijke toestemming van EcoVitaal. 

Onbevoegd gebruik van welk eigendomsrechtelijk beschermd eigendom dan ook is onwettig en 

vormt reden tot beëindiging van deze overeenkomst door EcoVitaal. De BrokkenPiloot is 

aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen of zal een boete van € 4.500,- betalen in geval van 

onrechtmatig gebruik van eigendomsrechtelijk beschermd eigendom. 

 

29. De BrokkenPiloot zal, tenzij geautoriseerd of verzocht door EcoVitaal, aan niemand enige 

handelsgeheimen of vertrouwelijke gegevens onthullen, welke hem ter kennis zouden kunnen 

komen gedurende de looptijd van deze overeenkomst. De BrokkenPiloot zal alle vertrouwelijke 

gegevens volledig geheimhouden en zal zulke gegevens op geen enkele manier gebruiken of 

proberen te gebruiken, die of direct of indirect EcoVitaal of diens werkzaamheden schade of 

verlies toebrengt of zou kunnen toebrengen. Deze beperking blijft na beëindiging van deze 

overeenkomst gedurende drie jaar gelden, maar zal ophouden te gelden voor informatie of 

kennis die openbaar zou kunnen worden, anders dan door zijn of haar fout. Na beëindiging van 

deze overeenkomst dient de BrokkenPiloot alle monsters, notities, memo's of informatie 

aangaande handelsgeheimen of vertrouwelijke gegevens van EcoVitaal af te geven, die zijn 

gemaakt of ontvangen door de BrokkenPiloot gedurende de looptijd van deze overeenkomst. De 

BrokkenPiloot erkent hiermee dat zulke notities, memo's en informatie eigendom zijn van 

EcoVitaal. 

 

Van toepassing zijnde wetgeving en geschillenbeslechting 
30. Deze overeenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving en moet dus ook als dusdanig 

worden geïnterpreteerd. Hiermee stemmen de partijen onherroepelijk in met de niet-exclusieve 

rechtspraak van de Nederlandse gerechtshoven betreffende enig dispuut, dat zich hier zou 

kunnen voordoen bij deze of enige andere contractuele relatie tussen de betroffen partijen 

 

Mededinging 
31. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst mag de BrokkenPiloot noch direct noch 

indirect verkopen aan of gebruik maken van diensten aangeboden door EcoVitaal via enig 

persoon of entiteit anders dan specifiek schriftelijk aangewezen en goedgekeurd door EcoVitaal. 

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van drie (3) jaren 

nadien, mag de BrokkenPiloot noch direct noch indirect een klant van EcoVitaal of diens 

leverancier(s) van producten en diensten verleiden, lokken, willens en wetens iets verkopen of 

verzoeken, ontnemen of overbrengen, ongeacht of de BrokkenPiloot die klant al dan niet voor 

EcoVitaal heeft geworven of binnengehaald (dergelijke activiteiten worden hierbij collectief 

aangeduid met "werving"). Alle klanten geworven door onafhankelijke Brokkenpiloten namens 

EcoVitaal of diens leverancier(s) van producten en diensten worden geacht klanten te zijn van 

EcoVitaal of diens leverancier(s) van producten en diensten en niet van diens onafhankelijke 

vertegenwoordigers. 

 

31.1 De BrokkenPiloot stemt toe dat een dergelijk wervingsverbod strikt moet worden 

nageleefd en dat EcoVitaal's leverancier(s) van producten en diensten een derde begunstigde is 

van dit verbod alsook enige aan EcoVitaal verstrekte gegevens met betrekking tot 

eigendomsrecht en vertrouwelijke informatie, welke op naam van de BrokkenPiloot is ontvangen 

door de vertegenwoordiger. Daarnaast mag de BrokkenPiloot gedurende de looptijd van deze 

overeenkomst en gedurende een periode van drie (3) jaren erna geen directe handelsrelatie 

aangaan met enige leverancier(s) van EcoVitaal's producten en diensten. Gedurende de looptijd 
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van deze overeenkomst en gedurende een periode van drie (3) jaren erna mag de BrokkenPiloot 

geen onafhankelijke BrokkenPiloot, actief of inactief, als individu of entiteit, werven om deel te 

nemen aan een ander handelsprogramma, aangeboden door enig bedrijf, ongeacht of een 

dergelijk bedrijf soortgelijke producten en diensten aanbiedt. Overtreding van deze 

intentieverklaring en voorwaarde zal resulteren in beëindiging van deze overeenkomst, alsmede 

verspeling van alle distributierechten, met inbegrip van alle huidige en toekomstige commissies, 

bonussen en welke betalingen dan ook. 

 

Teruggave van producten 
32. EcoVitaal zal te allen tijde, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, op schriftelijk 

verzoek van de BrokkenPiloot, een product dat door de BrokkenPiloot is teruggestuurd 

aankopen, onder voorwaarden dat: 

a. De uiterste verkoopdatum nog minimaal 3 maanden na de dag van retournering ligt; 

b.  Geretourneerde product komt uit de laatste bestelling van dit soort producten; 

c. Dergelijke producten niet door de BrokkenPiloot zijn aangekocht of verworven in strijd met 

deze overeenkomst; 

d. De BrokkenPiloot dergelijke goederen, ongeopend en commercieel opnieuw verkoopbaar, 

terugstuurt naar EcoVitaal; 

e. EcoVitaal de BrokkenPiloot vóór de aankoop niet duidelijk geïnformeerd heeft indien het 

seizoensgebonden producten, vervallen producten of speciale aanbiedingen waren, die niet 

onder de terugkoopvoorwaarde van deze bepaling zouden vallen. 

 

Om producten terugbetaald te krijgen dient de BrokkenPiloot de producten terug te sturen naar 

EcoVitaal (magazijn). De BrokkenPiloot zal de aankoopprijs (inclusief BTW) vergoed krijgen, 

tenzij de conditie van welke van dergelijke producten dan ook verslechterd is door een 

handeling of nalatigheid van de kant van de BrokkenPiloot. In zo'n geval zal van de prijs een 

bedrag worden afgetrokken, gelijk aan de waardevermindering als gevolg van dergelijke 

verslechtering en een redelijke verwerkingstoeslag (die de kosten kan omvatten voor het 

opnieuw verpakken om de producten weer verkoopbaar te maken). 

De kosten voor het retourneren van de producten komen voor rekening van de BrokkenPiloot.  

 

33. Indien de BrokkenPiloot een product terugstuurt naar EcoVitaal en daarvoor een 

terugbetaling ontvangt (of die terugbetaling nu wettelijk vereist is of niet), de BrokkenPiloot op 

verzoek alle commissies en bonussen die werden verdiend in verband met die producten, dient 

terug te betalen aan EcoVitaal of dat EcoVitaal de door de BrokkenPiloot aan haar verschuldigde 

bedragen mag aftrekken van de door EcoVitaal aan de BrokkenPiloot verschuldigde bedragen. 

 

Volledige overeenkomst  
34. De BrokkenPiloot verklaart dat hij of zij deze bepalingen en "Beleid & Procedures", elk van 

de afzonderlijke documenten die door middel van deze referentie uitdrukkelijk hierin zijn 

opgenomen en samen in hun huidige vorm de volledige overeenkomst uitmaken, heeft gelezen 

en volledig begrijpt. Verder erkent de BrokkenPiloot dat EcoVitaal zich volledig het recht 

voorbehoud om "Beleid & Procedures" en diens andere documenten en diens productprijzen te 

allen tijde in eigen discretie aan te passen door middel van schriftelijke kennisgeving of verbale 

communicatie via het EcoVitaal Brokkenpiloten systeem, nieuwsbrief of zulke wijzigingen door 

een brief van EcoVitaal, met dien te verstande dat EcoVitaal de BrokkenPiloot een tenminste 60 

dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving stuurt van enige wijziging in de jaarlijkse 

financiële verplichting van het BrokkenPilootProgramma. De doorlopende toewijding van de 

BrokkenPiloot tot het verkopen van de producten en het promoten van de diensten, het 

promoten van de BrokkenPiloten Formule of beiden, doet, na kennisgeving van welke 

aanpassingen dan ook voor deze overeenkomst, "Beleid & Procedures" , zijn overeenkomst 

vormen aangaande dergelijke aanpassingen en als wettelijk geldig wijzigingsvoorstel van deze 
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overeenkomst, "Beleid & Procedures". Hoewel de BrokkenPiloot kan worden voorzien van 

informatie aangaande EcoVitaal, diens werkzaamheden, de status van een BrokkenPiloot en 

andere aangelegenheden door andere partijen dan EcoVitaal, met inbegrip van sponsors en 

andere EcoVitaal vertegenwoordigers, ook wanneer dergelijke informatie niet strookt met de 

bepalingen van deze overeenkomst (met inbegrip van EcoVitaal Beleid & Procedures), blijven de 

bepalingen van deze overeenkomst doorslaggevend. Voor het doel van deze overeenkomst 

wordt het adres van de BrokkenPiloot, zoals vermeld, geacht het correcte adres van de 

BrokkenPiloot te zijn totdat een schriftelijke kennisgeving van adreswijziging wordt geleverd aan 

EcoVitaal. 

 

35. De BrokkenPiloot erkent dat de overeenkomst niet mag worden gewijzigd of gecorrigeerd, 

behalve schriftelijk en ondertekend door EcoVitaal. Beide partijen erkennen dat bij het aangaan 

van deze overeenkomst, dit niet gebeurt op basis of in afwachting van enige verwachtingen, 

beloftes, speculaties, garanties of andere beweringen (schriftelijk of mondeling) van welke aard 

dan ook, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk is vermeld in deze overeenkomst. 

Dienovereenkomstig zijn hierbij alle condities, garanties of andere bepalingen, opgelegd door 

statuut of algemene wet, uitgesloten tot de volledige wettelijke toegestane omvang. Deze 

overeenkomst is bindend en van kracht ten gunste van erfgenamen, opvolgers en door beide 

partijen toegelaten gemachtigden. De BrokkenPiloot kan de hiermee toegestane rechten van de 

positie van onafhankelijke BrokkenPiloot niet toekennen of op een andere manier overdragen 

aan enig ander persoon, bedrijf of rechtspersoonlijke entiteit zonder de uitdrukkelijke 

voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoVitaal. Indien enige bepaling van deze 

overeenkomst, gedeeltelijk of geheel en om welke reden dan ook, door een bevoegde juridische 

instantie als ongeldig of onuitvoerbaar zou worden bestempeld, zal de geldigheid van de overige 

bepalingen of delen daarvan niet worden getroffen. 

 

36. Het nalaten van een partij om wanneer dan ook naleving van de bepalingen van deze 

overeenkomst te eisen door enige andere partij, zal in géén geval gevolgen hebben voor het 

recht van deze partij om verhaal te eisen voor enige schending van welke bepaling in deze 

overeenkomst dan ook. Tevens mag dit niet worden opgevat als het afstand nemen van enige 

verdere of daaropvolgende schending van die bepalingen. 

 

37. Dit beleid omschrijft EcoVitaal's zorgplicht aangaande collectie en gebruik van gegevens 

over BrokkenPiloten, die EcoVitaal in bezit heeft. In dit opzicht verplicht EcoVitaal zich ertoe om:  

a. persoonlijke gegevens of informatie hieromtrent op eerlijk wijze te verkrijgen en te 

verwerken; 

b. te garanderen dat persoonlijke gegevens juist zijn en, voor zover noodzakelijk, bijgewerkt 

worden; 

c. persoonlijke gegevens slechts voor een of enkele juridische doeleinden te behouden; 

d. persoonlijke gegevens op geen enkele wijze te benutten of te publiceren, niet strokend met 

dergelijke juridische doeleinden; 

e. te garanderen dat persoonlijke gegevens geschikt, relevant en niet overvloedig zijn, 

betreffende deze doeleinden; 

f. persoonlijke gegevens niet langer te behouden dan dat voor deze doeleinden noodzakelijk is; 

g. gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen tegen onbevoegde toegang of wijziging, publicatie 

of vernietiging van persoonlijke gegevens alsmede tegen incidenten ermee of verlies ervan. 

 


