Herbalife Level 10 Body Transformation Customer Challenge ("Challenge")
Spelregels en voorwaarden voor deelname
Deze spelregels en voorwaarden (“Voorwaarden”) van Herbalife Europe Limited hebben
betrekking op de Challenge. Alle deelnemers en/of winnaars van de Challenge zijn gebonden aan
deze voorwaarden. De Challenge is een initiatief van Herbalife Europe Limited en aan haar
gelieerde organisaties (gezamenlijk, de “Organisatoren”).
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Challenge, dient u het toestemmingsformulier
te ondertekenen. Dit formulier is verkrijgbaar bij uw lokale Herbalife coach ("Coach"). Door het
formulier te ondertekenen bevestigt u dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en geeft u de
Organisatoren het recht uw persoonlijke informatie en afbeeldingen van u te gebruiken voor
publicitaire doeleinden. Het is niet toegestaan deel te nemen aan de Challenge indien u niet
akkoord gaat met deze Voorwaarden.
De Organisatoren kunnen naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk gewenst moment
wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, deze wijziging(en) treden in werking vanaf het
moment dat ze gepubliceerd zijn op de Website. De organisatoren adviseren u om de Voorwaarden
op de website regelmatig te controleren, in ieder geval vóór elke nieuwe fase.
1. Overzicht van de Challenge
1.1. De jaarlijkse Challenge bestaat uit 2 (twee) fasen, zoals hieronder uiteengezet.
1.2. Als onderdeel van de Challenge, verleent u een Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member
het
recht
om:
1.2.1. Uw Challenge Start Gegevens in te dienen bij de Organisatoren, zoals naam, emailadres, foto, gewicht en uw verhaal ("Start Gegevens"). Dit is een voorwaarde
om deel te nemen aan de Challenge.
1.2.2. Uw Challenge resultaat gegevens in te dienen bij de Organisatoren, zoals naam, emailadres, foto, gewicht en uw verhaal ("Resultaat Gegevens").

1.3. Bij het deelnemen aan de Level 10 Challenge kunt u voor een van de volgende
categorieën kiezen:
1.3.1. percentage gewichtsverlies; of
1.3.2. percentage lichaamsvet verminderen; of
1.3.3. toename percentage spiermassa.

1.4. Uw verhaal, met inbegrip van wat u voorheen deed, wat u nu anders doet, de
algehele verandering en het bereiken van uw doelen door middel van het bereiken van uw
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Level 10.
1.5. Mannen en vrouwen zullen afzonderlijk worden beoordeeld voor elke fase van de
Challenge.
1.6. Alle resultaten worden beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. Deze worden door de
Organisatoren aangewezen.
1.7. Het doel van de Challenge is om een gezonde, actieve levensstijl aan te moedigen. De
Organisatoren behouden zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren die zich
bezig houdt (of zich naar het uitsluitend oordeel van de Organisatoren bezig lijkt te
houden) met enige ongezonde of illegale praktijk of gedrag dat de reputatie van het merk
Herbalife Nutrition zou kunnen beschadigen. Dit gaat in het bijzonder om gevallen waarin
het gaat om een ongezonde mate van gewichtsverlies, verlies van lichaamsvet of
toename van spiermassa. De resultaten van de Challenge worden beoordeeld aan de hand
van de persoonlijke doelen en het verhaal dat daarachter schuilgaat. Het gaat niet enkel
om de hoogte van het gewichtsverlies.
1.8. De Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de door hun ingediende
informatie bij een Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member. De Organisatoren behouden
zich het recht voor om eventuele verdere informatie te vragen die ze redelijkerwijs nodig
hebben om de correctheid van de informatie te verifiëren. De Organisatoren behouden
zich daarnaast het recht voor om deelnemers te diskwalificeren die onjuiste of
misleidende informatie hebben verstrekt.

Fase 1 - Kwartaal Challenges
1.9. De deelnemers ("Deelnemers") zullen een Level 10 Challenge uitvoeren die 90 dagen
duurt . Deelnemers worden beoordeeld op basis van hun Start Gegevens en Resultaat
Gegevens (de "Kwartaal Challenge" ). De prijsuitreiking van deze challenge zal worden
gehost op elke vrijdagavond van een LDW event (januari, april, juli & oktober) Meer
informatie over de data kunt u via uw coach vernemen.
Ieder kwartaal zal per categorie één mannelijke winnaar, één vrouwelijke winnaar en een
runner-up worden geselecteerd.
Fase 2 - Final Challenge
1.10.
Elk jaar zullen vier Kwartaal Challenges worden gehouden. Er zal 1 (één)
mannelijke 1e plaats winnaar, één vrouwelijke 1e plaats winnaar, één mannelijke 2e
plaats winnaar en één vrouwelijke 2e plaats winnaar per categorie, per Kwartaal
Challenge zijn. Alle eerste plaats winnaars zullen overgaan tot de finale fase waar de
uiteindelijke winnaar(s) zullen worden bepaald door de Organisatoren. Deze worden
bekend gemaakt op het Nationale Challenge awards event ("Nationaal Challenge
Event"). Er zal één Nationaal Challenge Event worden gehouden door de Organisatoren
per jaar.
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2. Challenge Periode

2.1. De Kwartaal Challenges starten op 1 januari, 1 april, 1 juli & 1 oktober. Uw startgegevens
moeten door een onafhankelijk Herbalife Nutrition member uiterlijk voor deze datum op
de voorgeschreven wijze bij de organisatoren ingeleverd zijn om deel te nemen aan de
challenge. Gegevens die na deze challenge worden ingeleverd zullen meegenomen
worden in de volgende Kwartaalchallenge.

3. Deelnemers die in aanmerking komen
3.1. U komt in aanmerking voor deelname aan de Herbalife Nutrition Challenge, indien:
3.1.1. U geen Herbalife Nutrition Member bent gedurende de Customer Challenge;
3.1.2. U een inwoner bent van Nederland en 18 jaar of ouder bent;
3.1.3. U akkoord bent gegaan met deze Voorwaarden;
3.1.4. U toestemming heeft gegeven aan een Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member
om uw gegevens te verstrekken aan de Organisatie (zoals uw naam, e-mailadres,
een foto van u, uw gewicht en uw metingen). Deze toestemming dient schriftelijk te
geschieden en dient ondertekend te zijn. Indien u wordt geselecteerd als winnaar van
een Kwartaal Event of van het Nationale Event heeft Herbalife het recht om uw foto’s
voor promotiemateriaal te gebruiken;
U niet lijdt aan een medische aandoening (met inbegrip van niet, zonder beperking,
een voorgeschiedenis van een hartaandoening of angina, ongecontroleerde hoge
bloeddruk / hypertensie, diabetes, ulcus of maagzweren, galstenen, nierstenen,
darmstoornissen, beroerte / TIA, epilepsie of toevallen of ziektes aan de longen /
luchtwegen);
U niet lijdt of heeft geleden aan enige eetstoornis (zoals anorexia nervosa of boulimia
nervosa);
U niet zwanger bent;
U geen borstvoeding geeft, tenzij u de goedkeuring heeft van uw arts;
U niet bent geadviseerd door een medisch professional niet deel te nemen aan een
gewichtsverlies-, gezondheids- of sportactiviteit;
U geen ondergewicht heeft, tenzij uw doelen voor de Challenge bestaan uit een
gezonde gewichtstoename en/of spiermassa toename.
De organisatoren behouden zich het recht voor u te vragen bewijs te leveren (waar
mogelijk) dat u voldoet aan de bovenstaande vereisten.
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3.2. De organisatoren, partners, hun werknemers, agenten, adviseurs en alle andere personen
die direct of indirect worden beheerst door hen of een leverancier van goederen en
diensten in verband met deze Challenge en hun echtgenoten, levenspartners, ouders,
kinderen, broers en zussen, zakenpartners of medewerkers komen niet in aanmerking
voor deelname aan deze Challenge.
3.3. U komt slechts in aanmerking voor deelname aan de Challenge indien u en de door u
geselecteerde Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member voldoen aan de toelatingseisen
(hieronder beschreven in punt 5) en u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
4. Disclaimer Gezondheid en Producten
4.1. Het doel van de Challenge is het aanmoedigen van een gezonde, actieve levensstijl.
Herbalife Nutrition is geen medische organisatie en geen Organisator of een Onafhankelijk
Herbalife Nutrition Member is bevoegd om medisch advies te geven over de diagnose of
behandeling van een medische aandoening. Een lichaamsanalyse, maaltijdplan, informatie
over voeding, begeleiding of andere informatie gegeven door een van de Organisatoren of
door een Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member dient te worden beschouwd als een
vervanging voor een medisch advies, diagnose of behandeling.
4.2. U dient uw arts te raadplegen voordat u begint met het afvallen, transformeren van uw
lichaam of het gezondheids- en fitness-regime ten behoeve van de Challenge. U dient uw
arts te raadplegen voordat u verder gaat met de Challenge als uw gezondheid of
medische positie verandert in de loop van de Challenge.
4.3. Als u medicijnen neemt of u bent geadviseerd om u te houden aan een speciaal dieet,
vanwege een ziekte of aandoening, dient u deelname aan de Challenge te bespreken met
uw arts.
4.4. Herbalife Nutrition voedingsproducten zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op een dieet.
De producten van Herbalife Nutrition versterken het lichaam en de natuurlijke processen
van het lichaam. Herbalife Nutrition producten zijn niet bedoeld om een ziekte of
medische aandoening te voorkomen, te diagnosticeren, te bepalen, te behandelen,
verlichten of te genezen. Herbalife Nutrition producten zijn ontwikkeld om te
ondersteunen in geval van een energiebeperkt dieet en zijn te combineren met andere
levensmiddelen en regelmatige fysieke activiteit. Het is belangrijk om voldoende
vloeistofinname te handhaven. Het is belangrijk om de instructies en aanwijzingen op het
etiket volgen. Herbalife Nutrition adviseert u om uw arts te raadplegen voordat u begint
met een programma voor gewichtsbeheersing. Een gezond gewicht management
programma dient een bescheiden calorie-inname te bevatten, evenwichtige voeding en
regelmatige lichaamsbeweging.
4.5. Lees

altijd

het

etiket

en

volg

de

instructies

voor

elke

gewichtsbeheersing.

4.6. De Organisatoren sluiten iedere aansprakelijkheid voor enig letsel bij het uitvoeren van
een gezondheids- en/of fitness-regime in verband met de Challenge uit, tenzij dat letsel
wordt veroorzaakt door de grove nalatigheid of opzet van de Organisatoren of hun
personeel.
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5. Hoe kunt u deelnemen aan de Challenge
5.1. Om deel te nemen aan de Challenge, dient u met de door u geselecteerde Onafhankelijke
Herbalife Nutrition Member bij de start van de kwartaalchallenge en 90 dagen na het
eerste weegmoment een afspraak in te plannen zodat uw coach:
5.1.1. U kunt wegen met behulp van een elektronische Tanita weegschaal of een
soortgelijke elektronische weegschaal om de consistentie in de wegingen te
garanderen.
5.1.2. Een duidelijke foto waar uw hele lichaam op te zien is kan indienen. Deze foto mag
niet worden gewijzigd of bewerkt en dient te voldoen aan de volgende eisen:

5.1.2.1. In uw hand dient u een stuk papier te hebben met het codewoord dat
refereert naar de startdag, uw gewicht, uw lichaamsvet en uw spiermassa.
Geschreven in een goed leesbaar handschrift. Het codewoord is iedere dag te
downloaden op www.herbalifeactive.nl.
5.2. Het door u geselecteerde Onafhankelijke Herbalife Nutrition Member moet uw persoonlijke
gegevens, metingen, verhalen en foto's overleggen aan de Organisatoren via de website
www.herbalifeactive.nl, met de relevante data zoals hierboven beschreven. Er dient een
periode van 90 (negentig) dagen tussen je Start Gegevens en Eindgegevens te zitten en
Coaches moeten de eindgegevens uiterlijk binnen 95 (vijfennegentig) dagen na de datum
van je start indienen.
5.3. U dient een standaard toegangsbewijs te kopen bij de Organisatoren om de Kwartaal
Challenge bij te wonen.
5.4. Inzendingen die niet door een door u gekozen Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member
worden ingediend om welke reden dan ook, inzendingen die niet correct zijn ingevuld, zijn
verloren of anderszins niet zijn ontvangen door de Organisatoren (hetzij als gevolg van
een technische storing of anderszins) komen niet in aanmerking voor enige prijs. De
organisatoren behouden zich het recht voor om inzendingen die niet kunnen worden
gecontroleerd (met inbegrip van inzendingen waar het onmogelijk is de Start Gegevens of
Resultaat Gegevens te verifiëren) te diskwalificeren. Als u vragen hebt over de
vermelding, neem dan contact met ons op: Herbalifeinfo@herbalife.com.
5.5. Om in aanmerking te komen voor een Kwartaal Challenge of een andere prijs te winnen,
dient u persoonlijk het Kwartaal Challenge Event bij te wonen.
5.6. U dient met het door u geselecteerde Onafhankelijke Herbalife Nutrition Member af te
spreken voorafgaand aan de inzending van uw Resultaat Gegevens teneinde de relevante
data van de desbetreffende Kwartaal Challenge Events te controleren.. Indien u niet in
staat bent aanwezig te zijn bij dat Event op de aangewezen datum, verliest u het recht
om deel te nemen aan de Challenge en komt u niet in aanmerking voor een prijs.
5.7. Om in aanmerking te komen voor een prijs bij het Nationale Challenge Event, moet je
hebben deelgenomen aan een Kwartaal Challenge en deze gewonnen hebben. Daarnaast
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dient u het Nationale Challenge Event persoonlijk bij te wonen. Indien u niet in staat bent
om het Nationale Challenge Event bij te wonen op de datum waarop het wordt gehouden,
dan verliest u het recht om deel te nemen aan het Nationale Challenge Event en komt u
niet in aanmerking voor de prijs.
5.8. U kunt deelnemen aan meer dan één Challenge, maar het door u geselecteerde
Onafhankelijke Herbalife Nutrition Member zal voor elke Challenge opnieuw de Start
Gegevens en Resultaat Gegevens door moeten geven. Enkel de resultaten van de
onderhavige Challenge (dus niet van Challenges waaraan u voorheen heeft deelgenomen)
zullen meegenomen worden in de beoordeling.
5.9. Eventuele kosten voor het bijwonen van een eventueel Kwartaal Challenge Event of het
Nationale Challenge Event, zoals de reiskosten en het eten en drinken gedurende de
Challenges zijn voor uw eigen rekening.
6. Aard van de prijs en toewijzing van de prijs
6.1. Kwartaal Challenge:
6.1.1. Per Kwartaal Challenge Event zullen er twee 1e plaats winnaars worden
geselecteerd per categorie (een man en een vrouw). In totaal zijn dat 1 mannelijke
en 1 vrouwelijke winnaar per challenge. Prijswinnaars zullen voor de 1e plaats €350,ontvangen. Wanneer de prijs gewonnen wordt door een Member dient deze Member
de prijs te besteden aan reis- en verblijfkosten voor zowel nationale als
internationale Herbalife Nutrition Events. De kosten worden na indiening van een
betaalbewijs overgemaakt door Herbalife Nutrition.
6.1.2. Elke 1e plaats winnaar in een Kwartaal Challenge heeft automatisch toegang tot de
Nationale Challenge. De winnaar dient het desbetreffende Regionale Event bij te
wonen en de prijs persoonlijk te accepteren.
6.1.3. Per Kwartaal Challenge Event zullen er twee runners-up worden geselecteerd per
categorie (een man en een vrouw). In totaal zijn dat 2 mannelijke en 2 vrouwelijke
runners-up per Challenge. Runner-up prijzen bedragen €150,-, om te besteden aan
reiskosten voor zowel nationale als internationale Herbalife Nutrition Events. De
kosten worden na indiening van een betaalbewijs overgemaakt door Herbalife
Nutrition. De Runners-up mogen niet deelnemen aan de Nationale Challenge.
6.2. Nationale Challenge
6.2.1. Er zullen mannelijke en vrouwelijke 1e, 2e en 3e plaats winnaars worden
geselecteerd (een mannelijke en een vrouwelijke winnaar voor elke prijs).
6.2.2. 1e plaats winnaars zullen 2.000 euro cash ontvangen, de 2e plaats winnaars 1.000
euro en de 3e plaats winnaars zullen 500 Euro ontvangen. De winnaars dienen
persoonlijk aanwezig te zijn bij het Nationale Challenge Event om de prijzen in
ontvangst te nemen.

7. Winnaars
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7.1. De winnaars van elke fase van de Challenge zullen door de Organisatoren op het podium
van de relevante Kwartaal en Nationale Challenge Events worden geroepen.
7.2. In het geval een deelnemer van het desbetreffende Kwartaal Challenge Event of van het
Nationale Challenge Event niet in staat is het Event bij te wonen en de prijs te accepteren,
is de deelnemer gediskwalificeerd en zal een andere deelnemer worden uitgeroepen tot
winnaar.

Algemene voorwaarden
Als u eigenaar bent van enig intellectueel eigendomsrecht dat rust op een foto of op ander
materiaal dat de Organisatoren hebben ontvangen, dan gaat u door het invullen en
ondertekenen van het toestemmingsformulier akkoord met het overdragen van de rechten van
intellectuele eigendom naar Herbalife Europe Limited, voor zover overdracht niet mogelijk zou
zijn geeft u toestemming voor het gebruik van de foto of het andere materiaal. U staat er voor
in dat de Organisatoren het materiaal vrij kunnen gebruiken en dat derden niet over rechten
beschikken die aan dit gebruik in de weg zouden kunnen staan.
De Organisatoren zullen de Voorwaarden interpreteren naar eigen goeddunken en behouden
zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment in
overeenstemming met de bepalingen in dit reglement.
IN GEVAL VAN EEN GESCHIL IS DE BESLISSING VAN DE ORGANISATOREN
DEFINITIEF EN BINDEND EN HIEROVER KAN NIET WORDEN GECORRESPONDEERD.
DE ORGANISATOREN BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM DEELNEMERS (OF DOOR HEN
GESELECTEERDE ONAFHANKELIJKE HERBALIFE MEMBERS) TE DISKWALIFICEREN
DIE ZICH NIET AAN DE REGELS HOUDEN OF DIE WORDEN VERDACHT VAN
FRAUDULEUS HANDELEN, TE KWADER TROUW HANDELEN, ONGEZOND OF ILLEGAAL
HANDELEN OF GEDRAG VERTONEN DAT SCHADELIJK IS VOOR HET HERBALIFE MERK.
De Organisatoren mogen van de winnaars eisen dat ze worden geïdentificeerd, gefotografeerd
en gefilmd voor publiciteitsdoeleinden, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.
De Organisatoren zijn gerechtigd de foto’s en andere materialen in alle media overal in de
wereld te publiceren, te distribueren of het resulterende materiaal uit te zenden.
ELKE PRIJS WORDT AANVAARD DOOR EEN WINNAAR OP ZIJN/HAAR EIGEN RISICO
EN DE ORGANISATOREN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK, VOOR DE MANIER WAAROP DE
WINNAAR MET ZIJN/HAAR PRIJS OMGAAT.
De Challenge kan worden verlengd, vertraagd, stopgezet of beëindigd in het geval dat de
omstandigheden buiten de controle van de Organisatoren dat vergen (naar het oordeel van de
Organisatoren). Als dit het geval is, zullen de organisatoren hierover berichten op de website:
herbalifeactive.nl
De promotor van de Challenge is Herbalife Europe Limited van het Atrium, 1 Harefield Road,
Uxbridge, Middlesex UB8 1HB (gelieve geen items of vragen naar dit adres te sturen). Alle
vragen
met
betrekking
tot
de
Challenge
kunnen
worden
gericht
aan
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Herbalifeinfo@herbalife.com
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