
1. GRUNNLAG FOR SAMARBEIDET:

1.1. Selskapet The Juice PLUS+® Company ApS (i det følgende 
Juice PLUS+) selger produkter innen sunn ernæring til sluttfor-
brukere i form av direktesalg. Det spesifikke salgssystemet til 
Juice PLUS+ kjennetegnes av at franchisetakere tilbyr sluttbrukere 
å kjøpe produktene fra Juice PLUS+ i form av direktesalg. Systemet 
er basert på Juice PLUS+-kompensasjonsplanen. Denne regulerer 
oppgavene til franchisetakerne i forhold til deres stilling i salgsor-
ganisasjonen. Videre regulerer planen ytelseskravene som må 
oppfylles av en franchisetaker for å oppnå de aktuelle stillingene i 
organisasjonen og motta godtgjørelse for godt utførte kontrakts-
forpliktelser. 

1.2. Franchisetakeren og Juice PLUS+ samarbeider om imple-
menteringen og gjennomføringen av Juice PLUS+-salgssystemet 
og om beskyttelsen av systemets integritet. Franchisetakeren  
utfører derved sin virksomhet personlig som selvstendig nærings-
drivende. Det betyr at franchisetakeren kun kan være en fysisk 
person (In-Persona-regel), som utelukkende driver virksomhet i 
eget navn og ikke gjennom en tredjepart eller i navnet til en  
tredjepart. Franchisetakeren følger de spesifikke reglene til Juice 
PLUS+-salgssystemet, Juice PLUS+-kompensasjonsplanen samt 
Juice PLUS+’ retningslinjer (Juice PLUS+-manual og Social Media 
Standards). Kompensasjonsplanen og retningslinjene er nødven-
dige deler av denne kontrakten.

2. PÅMELDING, OPPGAVER OG STATUS  
FOR FRANCHISETAKEREN:

2.1. PÅMELDING
Kontrakten opprettes offline når franchisetakeren oversender den 
vedlagte søknaden fullstendig utfylt (uten endringer, tillegg og/
eller utstrykinger) og undertegnet til Juice PLUS+, og Juice PLUS+ 
etter egen vurdering og kontroll av de i det følgende angitte  
forutsetningene uttrykkelig har godkjent denne søknaden per 
post eller e-post. Kontrakten opprettes online når franchisetake-
ren har fylt ut den offisielle online-påmeldingen som Juice PLUS+ 
har lagt ut på nettet fullstendig, bekreftet kontraktsbetingelsene 
ved å klikke på en knapp og oversendt dette til Juice PLUS+, og 
når Juice PLUS+ via e-post har bekreftet og godkjent søknaden.
Manualen og kompensasjonsplanen kan ved online-kontraktsinn-
gåelse lastes ned og skrives ut.
 
2.2. MINIMUMSKRAV FOR KONTRAKTSINNGÅELSEN
a) Søkeren har full rettslig handleevne. 
b) Søkeren, dennes ektefelle, livsledsager og/eller familiemed-

lemmer, som har bosted sammen med søkeren, har de siste  
12 månedene (1 år) ikke vært virksomme i en Juice PLUS+- 
organisasjon og har ikke lagt inn en søknad hos noen annen 
distributør. Ved brudd på In-Persona-regelen (punkt 1.2) forbe-
holder Juice PLUS+ seg retten til øyeblikkelig oppsigelse av 
denne kontrakten eller omstrukturering av salgsorganisasjonen.

c) Det foreligger ingen personlige grunner hos søkeren som er i 
strid med de økonomiske interessene til Juice PLUS+. Søkeren 
er ikke insolvent eller fremsetter krav om insolvens. Søkeren 
bekrefter å ikke ha noe kriminelt rulleblad.

d) Søkeren forplikter seg til å betale et årlig lisensgebyr iht. punkt 
2.6.d.

2.3. OPPGAVER
a) Salgsvirksomhet: Franchisetakeren selger Juice PLUS+- 

produkter til sluttforbrukere i form av direktesalg. Utover dette 
formidler franchisetakeren kontrakter om hjemlevering til  
sluttforbrukere i form av direktesalg. 

b) Oppbygging av et salgsteam: Franchisetakeren skal bygge opp 
og ta hånd om et salgsteam. Dette salgsteamet skal uteluk-
kende fokusere på produktsalg til sluttbrukere. I den forbindelse 
orienterer franchisetakeren seg etter kompensasjonsplanen.

2.4. STATUS OG STATUSFORPLIKTELSER
a) Franchisetakeren registrerer sin virksomhet som selvstendig 

næringsdrivende hos den ansvarlige kommunale myndighet, i 
Spania hos det lokale skattevesenet. I Belgia må virksomheten 
registreres hos Banque-Carrefour des Entreprises via ”Guichet 
d’entreprise agrée“ (http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_
entreprise/Creer/Guichets_entreprises_agrees/#.U9iZ9qM3Pis).

b) Franchisetakeren vil, såfremt det er lovpålagt, forelegge Juice 
PLUS+ en momsregistrering. 

c) Franchisetakeren er ansvarlig for å oppfylle sine øvrige plikter 
som foretak, særlig sine skattemessige plikter, og for å sikre sin 
yrkes- og livsrisiko (ansvar, ulykke, sykdom, arbeidsuførhet 

grunnet alder eller sykdom osv.) gjennom inngåelse av en  
tilsvarende forsikring. Han/hun skal også på eget ansvar sørge 
for sine trygderettslige plikter. 

d) I Frankrike har franchisetakeren status som VDI (Vendeur à  
Domicile Indépendant). Franchisetakeren skal registrere sin 
virksomhet i handelsregisteret når virksomheten som VDI har 
pågått uavbrutt i tre år og provisjonene hvert år overstiger  
50% av sosialtrygdebidragene. Juice PLUS+ vil hver tredje  
måned beregne sosialforsikringsbidragene for franske VH-er 
på grunnlag av kvartalsomsetningen til franchisetakeren  
inkludert handelsmargin og kommisjoner. Juice PLUS+ holder 
tilbake bidragene til franchisetakeren og beregner andelen  
som Juice PLUS+ skal yte på grunnlag av den individuelle  
godtgjørelsen til franchisetakeren. Begge beløpene blir deret-
ter utbetalt av Juice PLUS+ til Unions de Recouvrement des 
Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.

e) I Italia har franchisetakeren status som IVDD (Incaricato alla 
Vendita Diretta a Domicilio). Juice PLUS+ vil trekke inntekts-
skatt og sosialforsikringsbidrag for italienske franchisetakere 
fra den aktuelle provisjonen.

2.5. SALGSVILKÅR
a) Franchisetakere kan som hovedregel fritt velge sitt salgsom råde 

i alle land som er åpnet av Juice PLUS+, i den grad Juice PLUS+ 
offisielt har innført sine produkter i dette området. Landene og 
dokumentene som er knyttet til dem, offent liggjøres i Juice 
Plus+ Virtual Office. Ved internasjonale kundekontakter skal  
dokumentene og skjemaene for de enkelte landene benyttes.

b) Ved salg av Juice PLUS+-produktene må franchisetakeren  
oppfylle kvalitetskravene ved presentasjon av særlig dietetiske 
og næringssupplerende næringsmidler. Andre salgsformer er 
ikke forenelige med denne når de ikke tilsvarer konsultasjons-
profilen for det direkte salget eller produktimaget. Dette  
gjelder særlig salg på ukentlige markeder, basarer og internet-
tauksjoner (f.eks. eBay). For å beskytte sitt franchise-system 
forbeholder Juice PLUS+ seg retten til øyeblikkelig oppsigelse 
av kontraktsforholdene ved brudd på salgsvilkårene.

c) Ektefeller, livsledsagere og andre familiemedlemmer med felles 
bosted kan kun være virksomme som franchisetakere innenfor 
samme salgsgruppe/downline.

2.6. ADFERD OVERFOR FORBRUKERE,  
ØVRIGE PLIKTER, LISENS

a) Franchisetakeren skal avstå fra atferd som villeder kunden  
om grunnen til at vedkommende kontaktes og umiddelbart  
avslutte salgssamtalen når kunden ønsker det. Franchisetakere 
tar ikke kontakt med forbrukere per telefon eller e-post uten at 
det foreligger et uttrykkelig samtykke fra disse. Det er forbudt 
for franchisetakeren å forfølge ikke-kommersielle hensikter 
(f.eks. religiøse, politiske, ideologiske) innenfor rammen av 
franchisetakervirksomheten. 

b) I løpet av de første sju dagene etter undertegnelse av denne 
kontrakten blir det fra franchisetakere med bosted i Storbri-
tannia eller Irland ikke tatt imot ordrer som overskrider  
GBP 200,00 (Storbritannia) eller € 290,00 (Irland) inkludert  
lisensen. Utover dette er bestillingsvolumet til franchisetakere i 
alle land i de første 30 dagene etter undertegnelse begrenset 
til € 3000,00.

c) Franchisetakeren sørger for at produktene som selges av ham/
henne, kun selges i den versjonen som er tillatt i det gjeldende 
landet. Franchisetakeren har ikke tillatelse til å eksportere eller 
importere varer eller endre etiketter.

d) Franchisetakeren betaler Juice PLUS+ en årlig lisensavgift på 
NOK 650,–. For dette mottar franchisetakeren salgsstøtte og 
støtte til sluttkundeadministrasjonen fra Juice PLUS+. Dersom 
Juice PLUS+ ikke aksepterer søknaden, blir den allerede betalte 
lisensen refundert. Etter utløpet av ett kalenderår blir lisensen 
til Juice PLUS+ krevd inn på nytt. Dersom franchisetakersøk-
naden sendes inn til Juice PLUS+ etter den 25. september,  
forfaller det ingen videre lisens for det påfølgende kalen deråret. 
Hvis lisensen ikke betales eller ikke betales rettidig, forbeholder 
Juice PLUS+ seg retten til øyeblikkelig oppsigelse av franchise-
takerkontrakten. Ved €-SEPA-debiteringer informerer Juice 
PLUS+ franchisetakeren 5 dager før en SEPA-debitering blir 
gjennomført. Dersom lisensavgiften ikke blir betalt innen  
forfallsdatoen, forbeholder Juice PLUS+ seg retten til øyeblik-
kelig oppsigelse.

3. REKLAME, SALGSFREMMING OG INTERNETT:

3.1. Ved utførelsen av sin kontraktsmessige virksomhet introdu-
serer franchisetakeren seg med sin virksomhetsbetegnelse som 
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”selvstendig franchisetaker” (VDI i Frankrike eller IVDD i Italia, 
hvorved franchisetakeren må sørge for at hans/hennes IVDD 
ID-Karte-Tesserino- er forlenget på forskriftsmessig vis) og even-
tuelt i tillegg med den organisatoriske posisjonen som han/hun 
har oppnådd. Enhver videre bruk av firmanavnet og merket Juice 
PLUS+ samt alle øvrige merker og produktnavn fra Juice PLUS+ er 
forbudt, med mindre bruken skjer innenfor rammen av reklame- 
og salgsfremmingstiltak fra Juice PLUS+ og er godkjent av Juice 
PLUS+. 

3.2. I sin salgsvirksomhet og sitt oppbyggingsarbeid fremsetter 
franchisetakeren kun utsagn om produkter og salgssystemet  
som stemmer overens med utsagnene i de offisielle reklame- og 
salgsfremmingsdokumentene til Juice PLUS+. 

3.3. Oppbyggingen og den kommersielle bruken av internettsider 
for presentasjon av Juice PLUS+-produkter og/eller salgssystemet 
er kun tillatt med skriftlig godkjenning fra Juice PLUS+. Disse nett-
sidene må kun opprettes iht. retningslinjene til Juice PLUS+. For  
å unngå misforståelser må det særlig sørges for at nettsiden til 
franchisetakeren ikke forveksles med den offisielle Juice 
PLUS+-nettsiden. 

3.4. Juice PLUS+ driver Juice PLUS+-sider på flere sosiale medier, 
blant annet Facebook, YouTube og Twitter. Disse oppdateres  
fortløpende. For å unngå forveksling er det forbudt for franchise-
takere å registrere og/eller drive egne sosiale mediesider under 
navnet Juice PLUS+ eller tilsvarende foretaksnavn, merker eller 
designer/logoer eid av Juice PLUS+, alene eller sammen med  
andre betegnelser. Juice PLUS+’ Social Media Standards er er en 
del av denne kontrakten.

3.5. Domene- og e-post-adressen til franchisetakeren må ikke 
inneholde navnet Juice PLUS+ eller øvrige merke- eller foretaks-
navn fra Juice PLUS+. 

3.6. Ved utøvelse av forretningsvirksomheten bruker, selger, deler 
ut eller anbefaler franchisetakeren salgsorganisasjonens med-
lemmer utelukkende dokumenter som er utgitt av Juice PLUS+  
i trykt, elektronisk eller øvrig format. Franchisetakeren bruker eget 
utgitt reklame- og PR-materiale i enhver form kun når dette  
tilsvarer mønstrene som Juice PLUS+ har gjort tilgjengelige for 
dette formålet, eller som er skriftlig godkjent av Juice PLUS+.  
Dette gjelder spesielt for kompensasjonsplanen: I den forbindelse 
må godtgjørelsesangivelsene være transparente og må ikke  
fremstilles overdrevet. Ved bruk av en individuell nettside skal 
franchisetakeren opprette en lenke til den offisielle Juice 
PLUS+-nettsiden og utelukkende avvikle produktsalget (Shop)  
via Juice PLUS+-nettsiden. 

4. KONKURRANSE OG HEMMELIGHOLDELSE:

4.1. Franchisetakeren kan selge andre produkter og tjenester  
såfremt disse tilbudene ikke konkurrerer med det aktuelle Juice 
PLUS+-produktsortimentet. Det er likevel ikke tillatt å presentere 
og promotere disse andre tilbudene sammen med Juice 
PLUS+-produktsortimentet ved de samme salgs- eller promote-
ringsarrangementene. Franchisetakeren informerer Juice PLUS+ 
skriftlig om alle slike ytterligere salgsaktiviteter. 

4.2. Franchisetakere må ikke påvirke andre Juice PLUS+-franchi-
setakere til å selge andre produkter eller tjenester ved siden av 
eller i stedet for deres Juice PLUS+-forretningsvirksomhet, eller 
fremme salget av disse produktene og tjenestene på øvrig vis. 
Dette gjelder også når disse tilbudene ikke konkurrerer med  
tilbudene til Juice PLUS+. 

4.3. Franchisetakeren hemmeligholder informasjon som han/hun 
har tilegnet seg om Juice PLUS+, de øvrige firmaene til Juice 
PLUS+-gruppen, produktsortimentet og salgssystemet under og 
etter avslutning av denne avtalen, såfremt denne informasjonen 
ikke er offentlig tilgjengelig. Denne forpliktelsen omfatter alle data 
og kjensgjerninger om medlemmene i Juice PLUS+-salgsorganisa-
sjonen, uavhengig av om disse medlemmene tilhører downlinen 
som franchisetakeren har bygd opp. Videre kan franchisetakeren 
utelukkende bruke slik informasjon til Juice PLUS+-formål. 

5. GODTGJØRELSE:

5.1. Franchisetakeren oppnår gjennom sin salgsvirksomhet og 
handelsmargin (såfremt kontraktsmessig fastsatt) en brutto  

detaljhandelsomsetning som danner grunnlaget for hans/hennes 
fortjeneste.

5.2. Som godtgjørelse for oppbyggingsarbeidet til salgsorga-
nisasjonen mottar franchisetakeren provisjoner og ytterligere  
kompensasjon, som beregnes etter målangivelsen til Juice 
PLUS+-kompensasjonsplanen på grunnlag av de oppnådde om-
setningsresultatene til medlemmene i dennes downline. Franchi-
setakeren kontrollerer de oversendte avregningene og informerer 
omgående Juice PLUS+ om eventuelle innvendinger. Manipulerte 
inntekter ved omgåelse av In-Persona-reglene eller ved hjelp av 
fingerte adresser fører til øyeblikkelig oppsigelse av kontrakten. 

5.3. Med tanke på den spesielle strukturen til Juice Plus+ er  
franchisetakere fra Storbritannia, Italia, Sveits og Danmark  
forpliktet til å fremlegge MVA ID-nummer for Juice PLUS+ i den 
grad det kreves av loven, slik at momsbetaling kan utføres. 

6. TILBAKETAKING AV FORBRUKERBESTILLINGER:

6.1. Juice PLUS+ gir forbrukere den lovbestemte 14-dagers  
angreretten som begynner ved utlevering av varen. Henvisningen 
til denne retten er trykt på kundens bestillingsskjema. Ettersom 
det ikke bare er Juice PLUS+ som selger produktene til kundene, 
men også franchisetakeren (med unntak av Italia), er franchise-
takeren forpliktet til å følge denne forbrukervennlige regelen  
overfor sine kunder. Hvis en forbruker returnerer varer til franchi-
setakeren på grunnlag av angreretten, har franchisetakeren på  
sin side rett til å returnere disse varene til Juice PLUS+. Franchise-
takeren må i egen interesse forsikre seg om at bestemmelsene 
som henvisningen til angreretten inneholder, blir fulgt av forbruke-
ren. Juice PLUS+ er ikke forpliktet til å ta tilbake produkter som 
ikke returneres i samsvar med bestemmelsene i angrerettsregelen. 

7. LØPETID OG AVSLUTNING AV AVTALEN:

7.1. Denne avtalen inngås på ubestemt tid.

7.2. Avtalen kan sies opp av alle parter iht. de gjeldende lovbe-
stemte reglene. 

7.3. Videre kan denne avtalen uten varsel sies opp av alle parter av 
viktig grunn, når opprettholdelsen av kontraktsforholdet frem til 
neste oppsigelsestermin på grunn av adferden til en part er uaksep-
tabel for den andre parten. Varsel før oppsigelse er ikke nødvendig 
hvis overtredelsen og dens følger ikke kan avhjelpes, eller hvis  
det på grunn av typen og omfanget av den truende skaden er  
nødvendig å si opp kontraktsforholdet med øyeblikkelig virkning. 

7.4. Dersom franchisetakeren sier opp avtalen, kjøper Juice 
PLUS+ tilbake alle produktene som franchisetakeren har kjøpt i 
løpet av de siste 12 (tolv) månedene. I slike tilfeller får franchise-
takeren erstattet 90% av nettobeløpet til den opprinnelige  
kjøpsprisen, med fradrag av fraktkostnader. Dette forutsetter  
likevel at produktene er i kurant, salgbar og helt uskadet stand 
med uåpnet pakning. Holdbarhetsdatoen for næringsmidler må 
fortsatt være gyldig i seks måneder. Fra beløpet som skal refunde-
res franchisetakeren, trekker Juice PLUS+ fra alle provisjonene, 
bonusene, rabattene eller øvrige premier som franchisetakeren 
har mottatt for de returnerte varene.  

7.5. Etter oppsigelse av kontrakten er det for franchisetakeren, 
hans/hennes ektefelle eller livsledsager og/eller andre medlemmer 
av husholdningen først tillatt å legge inn en ny kontraktsøknad etter 
utløpet av 12 måneder. Ved brudd på In-Persona-regelen (punkt 1.2) 
forbeholder Juice PLUS+ seg retten til øyeblikkelig oppsigelse eller 
omstrukturering av salgsorganisasjonen.

7.6. Etter avslutning av kontrakten blir salgsstrukturen som er  
tilordnet franchisetakeren (downline bestående av kunder og 
franchisetakere), overført til det neste upline-trinnet over ham/
henne. Andre bestemmelser skal kun gjelde ved forhold som  
beskrevet i punkt 8.2.

8. OVERFØRING AV DEN KONTRAKTSMESSIGE  
RETTSPOSISJONEN, FRANCHISETAKERENS DØD,  
SKIFTE AV SPONSORLINJEN:

8.1. Juice PLUS+ kan til enhver tid overføre den kontraktsmessige 
rettsposisjonen til et etterfølgende selskap, som på samme vis  



viderefører den kontraktsmessige næringsvirksomheten og inn-
trer i alle bestående rettigheter og plikter. Hvis franchisetakeren 
ikke er enig i overføringen og omgående varsler Juice PLUS+ om 
dette, ender kontraktsforholdet ved neste mulige oppsigelsestids-
punkt.

8.2. Oppgavene og pliktene til en franchisetaker skal alltid utøves 
personlig. Derfor avsluttes kontraktsforholdet dersom franchise-
takeren dør. For en arving som med utskrift fra skifterett påviser 
sin arveberettigelse, kan Juice PLUS+ likevel tilby en inntreden i 
rettsstatusen til den avdøde franchisetakeren, såfremt arvingen 
etter  Juice PLUS+’ mening har de nødvendige forutsetningene.

8.3. Et skifte av sponsorlinjen, som franchisetakeren er blitt til-
ordnet iht. den sponsoren han har angitt i påmeldingsformularet, 
er ikke mulig. Det er ikke tillatt for franchisetakere å påvirke andre 
til å skifte sponsorlinje.  

9. FORELDELSE:

9.1. Alle krav som oppstår som følge av kontraktsforholdet,  
foreldes 1 år etter forfallstidspunktet, hhv. 1 år etter at den  
kravberettigede parten har fått kjennskap til faktaene som danner 
grunnlag for kravet, med mindre partens uvitenhet skyldes grov 
uaktsomhet. 

10. ENDRINGER AV KONTRAKTSBESTEMMELSER  
ELLER RETNINGSLINJER, SKRIFTFORM, GJELDENDE 
LOVGIVNING, VERNETING:

10.1. Skulle Juice PLUS+ fastslå at det er nødvendig å endre  
bestemmelsene i denne avtalen, kompensasjonsplanen eller  
manualen på grunn av begge parters interesse i kontinuiteten til 
selskapet eller dets markedsføringssystem, blir franchisetakeren 
rettidig varslet skriftlig eller online om endringen. I dette skrivet 
blir franchisetakeren gjort oppmerksom på tidspunktet for når 
endringen trer i kraft samt virkningen av endringen, såfremt  
franchisetakeren ikke innen én måned etter at skrivet er mottatt 
skriftlig eller per e-post sier seg uenig i endringen. Dersom parte-
ne ikke blir enige om en felles avtale, avslutter Juice PLUS+ og 
franchisetakeren kontraktsforholdet ved neste oppsigelsestermin. 

10.2. Endringer eller supplementer som kun skal være gyldige 
mellom partene, må være i skriftlig form for å være gyldige. Dette 
gjelder også selve kravet om skriftlig form.

10.3. Verneting er bostedet til franchisetakeren. For alle krav og 
tvister som oppstår som følge av denne avtalen, er bostedsretten 
til franchisetakeren anvendbar. 

11. SLUTTBESTEMMELSER:

11.1. Kontraktspartene bekrefter at det ikke er inngått noen  
ytterligere kontraktsmessige reguleringer i tillegg til denne  
avtalen, kompensasjonsplanen, Social Media Standards og manu-
alen. 

11.2. Dersom en bestemmelse i denne kontrakten skulle være 
ugyldig, berører det ikke gyldigheten til de øvrige bestemmelsene 
i kontrakten.
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