Nederland
Fax +31-858881996
nlsupport@lifevantage.com

AANVRAAG ONAFHANKELIJKE DISTRIBUTEUR
Primaire aanvrager *Vereiste informatie (graag in blokletters invullen)
*Voornaam en achternaam (wettelijke naam)

Btw-nummer (alleen vereist indien in het btw-register ingeschreven)

*Geboortedatum

*Geslacht

(DD/MM/JJJJ) (aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn)

V

M

*Is de primaire aanvrager een Amerikaans burger of Amerikaans persoon?
Ja
Nee
Zo ja, verstrek een IRS-formulier W-9 aan LifeVantage. (Deze informatie is nodig voor de Amerikaanse belastingdienst)

Contactinformatie

(

)

-

(

*Telefoonnummer thuis

)

-

(

Gsm-nummer

)

-

Faxnummer

*E-mailadres aanvrager
Door het ondertekenen en verzenden van deze aanvraag stem ik ermee in dat LifeVantage of een partij die namens haar optreedt, telefonisch contact
met mij opneemt via geautomatiseerde technologie (bijvoorbeeld een automatische kiezer of vooraf opgenomen bericht), sms of e-mail. Ik ga ermee
akkoord dat LifeVantage op deze wijze contact met mij opneemt op een of meer telefoonnummers of op het e-mailadres dat ik hierboven heb verstrekt
en actueel houd. Ik begrijp dat de standaardtarieven van mijn telefoonmaatschappij gelden voor gesprekken en sms-berichten. Ik kan op elk gewenst
moment afzien (opt-out) van het ontvangen van sms-berichten door ‘STOP’ te antwoorden. Ik begrijp dat mijn toestemming geen voorwaarde voor
aankoop is. Ik stem in met het privacybeleid van LifeVantage op het moment dat ik deze distributeursovereenkomst onderteken en verstuur.
Inhoud en autorisatie om persoonsgegevens te gebruiken
Door dit vakje in te schakelen en de aanvraag te versturen, ga ik ermee akkoord dat LifeVantage of een partij die namens haar optreedt (d.w.z. een derde
partij) de persoonsgegevens van mij, waaronder mijn naam, geboortedatum, geslacht, adres, postadres, telefoon- en faxnummer, verkoopgegevens en
bankgegevens mag verzamelen en doorgeven aan de vestigingen in de Verenigde Staten ter ondersteuning van mijn LifeVantage-account en het uitvoeren
van de overeenkomst (met inbegrip van het distributiebeheer en het waarborgen van commissiebetalingen). Ik begrijp dat LifeVantage de genoemde
gegevens naar de Verenigde Staten verzendt om mijn account te ondersteunen en de overeenkomst uit te voeren. Ik stem ermee in en ga ermee akkoord dat
LifeVantage mijn gegevens voor dit doel verzendt. Ik begrijp en erken dat ik toegang heb tot mijn gegevens, deze mag rectificeren en eveneens de overdracht
van mijn gegevens op elk moment kan stopzetten (opt-out) door contact op te nemen met LifeVantage Compliance op ukcompliance@lifevantage.com.
Ik begrijp dat LifeVantage door stopzetting (opt-out) mijn LifeVantage-account niet meer kan ondersteunen en de overeenkomst niet meer kan uitvoeren.

Factuuradres (moet overeenkomen met het adres voor uw creditcard)

Verzendadres (laat dit leeg als dit hetzelfde is als het factuuradres)

*Adres

*Adres

*Plaats

*Provincie

*Postcode

Co-aanvrager (indien van toepassing)

*Plaats
*Geslacht

*Provincie
V

M

-

*Voornaam en achternaam (wettelijke naam)

*Postcode

-

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) (aanvrager moet 18 jaar of)

Ik upgrade mijn Voorkeursklant-account naar een Distributeuraccount. Ik begrijp dat mijn Inschrijver en Plaatsingssponsor niet wijzigen
en dat ik die informatie hieronder niet hoef op te geven.

Voorkeursklant-ID

Informatie inschrijver

Informatie plaatsingssponsor (uw plaatsing geeft de persoon aan onder wie

Naam inschrijver

(uw inschrijver is degene die u heeft geïntroduceerd bij LifeVantage)

ID

u bent geplaatst. Als er niemand in de lijst staat, wordt uw inschrijver ook uw plaatsingssponsor.
Uw inschrijver kan u binnen 30 dagen plaatsen.)

Naam plaatsingssponsor
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AANVRAAG ONAFHANKELIJKE DISTRIBUTEUR

Inschrijvingsorder onafhankelijke distributeur van LifeVantage Alle nieuwe distributeurs zijn verplicht om een starterskit te kopen op het moment
van inschrijving. De kosten van de virtuele starterskit bedragen € 11.50 plus toepasselijke verzend- en administratiekosten. Prijzen zijn exclusief verzend- en
administratiekosten. De distributeur kan voldoen aan de starterskit-vereiste door de aankoop van een losse kit of de kit aanschaffen als onderdeel van de
optionele upgradepakketten hieronder.
Freedom-pakket standaard - € 363.50 (250 PV) Virtuele starterskit, 6 Protandim®,1 TrueScience™ Anti-Aging Cream.
Vantage-pakket standaard - € 721.50 (500 PV) Virtuele starterskit, 10 Protandim®, 2 TrueScience™ Anti-Aging Cream, 1 TrueScience™ Perfecting
Lotion, 1 TrueScience™ Eye Corrector Serum.

Platinum-pakket standaard - € 1.429.50 (1000 PV) Virtuele starterskit, 16 Protandim®, 5 TrueScience™ Anti-Aging Cream, 3 TrueScience™
Perfecting Lotion, 3 TrueScience™ Eye Corrector Serum.

PRODUCT

PV

PRIJS

(Bij het bestellen van een starterskit moet u ook een eerste
productbestelling van 100 PV of meer plaatsen om in aanmerking
te komen voor commissies.)

0

€ 11.50

Protandim®

40

€ 45.00

TrueScience™ Anti-Aging Cream

70

€ 82.00

TrueScience™ Perfecting Lotion

40

€ 48.00

TrueScience™ Eye Corrector Serum

40

€ 48.00

EERSTE BESTELLING
Aantal

Subtotaal

Virtuele starterskit
1

€ 11.50

De verzend- en administratiekosten worden bij elke bestelling opgeteld. TOTAAL

MAANDELIJKSE BESTELLING
Aantal

—

Subtotaal

—

TOTAAL

Let op! Prijs- en productwijzigingen voorbehouden.

Maandelijkse besteldatum

5e

10e

15e

20e

25e

(Selecteer uw maandelijkse besteldatum. Uw maandelijkse bestelling begint in de maand volgend op uw eerste bestelling en wordt verzonden op de datum die u elke
maand daarna selecteert.)

Betalingsinformatie
We willen graag uw creditcardgegevens beschermen en vragen u daarom het creditcardnummer niet op dit formulier te vermelden. Wij verzoeken u een
telefoonnummer op te geven waarop u bereikbaar bent. Geef ook de gewenste tijd van de dag aan waarop een medewerker van de klantenservice u kan
bellen om uw betaling te verwerken.

(

)

-

Beste tijd om mij te bereiken:

‘s morgens

‘s middags

‘s avonds

Telefoonnummer

Overeenkomst voor distributeurs
Door het ondertekenen en verzenden van dit formulier en de betaling van mijn starterskit erken ik dat ik een aanvraag doe om een onafhankelijke
distributeur van LifeVantage te worden. Ik ga ermee akkoord dat LifeVantage contact met mij opneemt op een of meer telefoonnummers, het
faxnummer of op het e-mailadres dat ik op mijn aanvraag heb verstrekt en actueel houd. Ik verklaar dat ik de voorwaarden voor deze overeenkomst,
het maandelijkse bestelprogramma, heb gelezen en ermee instem. Ik verklaar verder dat ik de beloningsregeling van LifeVantage en het beleid en de
procedures van LifeVantage die hierin zijn opgenomen en daarmee onderdeel uitmaken van deze overeenkomst, heb ontvangen, gelezen, begrepen
en ermee instem.
Handtekening

Co-aanvrager (indien van toepassing)

Hierbij stem ik ermee in en begrijp ik dat deze aanvraag een voorbestelling is en er geen geld van mijn creditcard wordt afgeschreven, totdat het product
klaar is voor verzending. Ik begrijp dat er een e-mail wordt gezonden naar het e-mailadres dat ik heb opgegeven in deze aanvraag en ik voorafgaand aan
de afschrijving van de creditcard op de hoogte wordt gesteld.

Datum (DD/MM/JJJJ)

Datum (DD/MM/JJJJ)
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AANVRAAG EN OVEREENKOMST ONAFHANKELIJKE DISTRIBUTEUR
Dit document vormt uw aanvraag en overeenkomst (de ‘aanvraag’ of ‘overeenkomst’)
om een onafhankelijke distributeur van LifeVantage Netherlands B.V. te worden (aangeduid als ‘LifeVantage’ of de ‘Onderneming’).
Dit document wordt, wanneer dit door u is verzonden naar en geaccepteerd door LifeVantage, onderdeel van een wettelijke overeenkomst tussen u en LifeVantage.
DEEL I. VOORWAARDEN OVEREENKOMST ONAFHANKELIJKE DISTRIBUTEUR
SECTIE 1. Definities:
1.1 De ‘overeenkomst’ bestaat uit (1) deze aanvraag, met inbegrip van de Voorwaarden; (2) het beleid en de procedures (‘B&P’); (3) de beloningsregeling van LifeVantage® (de ‘beloningsregeling’); (4) het
formulier voor de zakelijke entiteit, indien van toepassing; en (5) latere wijzigingen aan een van de voorgaande documenten.
1.2 ‘Acceptatie’ betekent de acceptatie van LifeVantage van uw aanvraag om een onafhankelijke distributeur te worden.
1.3 De sectie ‘Definities’ van de beleid- en procedurehandleiding van LifeVantage is opgenomen en maakt deel uit van deze voorwaarden.
1.4 ‘Uw downline’, uw downline’-marketingorganisatie’ of ‘uw downline-verkooporganisatie’: het netwerk van onafhankelijke distributeurs en klanten die onder u vallen op grond van de overeenkomst.
1.4.1 ‘Uw downline’ of een soortgelijke verwijzing wordt enkel eenvoudigheidshalve gebruikt. De onafhankelijke distributeur begrijpt dat (1) de onafhankelijke distributeur geen recht, titel of belang qua
eigendom of bezit in een individu, entiteit, organisatie in de downline of in materialen die door LifeVantage zijn gegenereerd of zijn gecreëerd door de onafhankelijke distributeur of een andere persoon of
entiteit, voor zover deze geheel of gedeeltelijk bestaan uit informatie over LifeVantage-downlines of een deel van de overeenkomst; (2) het exclusieve eigendomsbelang van een onafhankelijke distributeur
met betrekking tot downlines het contractueel recht is om commissie te ontvangen, zoals uiteengezet in de overeenkomst; en (3) LifeVantage de enige eigenaar is van alle downlinerechten, -titels, -belangen
en -materiaal.
1.5 ‘Materiaal’, ‘promotiemateriaal’ of ‘een publicatie’: elke publicatie die is gemaakt of overgenomen door LifeVantage en van tijd tot tijd beschikbaar is gesteld aan onafhankelijke distributeurs.
SECTIE 2. Looptijd:
De looptijd van deze overeenkomst is één (1) jaar vanaf de datum van aanvaarding van deze aanvraag door LifeVantage. Als u uw bedrijfsvoering niet verlengt op grond van het beleid en de procedures,
of indien deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt geannuleerd, verliest u uw rechten als een onafhankelijke distributeur van LifeVantage. LifeVantage kan deze overeenkomst gemakshalve
beëindigen aan het einde van elke maand met een opzegtermijn van één (1) maand voor elk opeenvolgend volledig jaar dat deze overeenkomst gold tot een maximum van drie (3) maanden. Op de
verjaardag van deze overeenkomst is een verlengingsbedrag van $25 vereist om deze overeenkomst voort te zetten. Als het verlengingsbedrag niet is betaald, wordt de overeenkomst beëindigd.
SECTIE 3 Status onafhankelijke contractant:
U bent een onafhankelijke distributeur en geen werknemer, vertegenwoordiger of tussenpersoon, partner of franchisenemer van LifeVantage. LifeVantage is niet verantwoordelijk voor de inhouding van
eventuele belastingen, anders dan vereist door de wet, en zal geen belastingen inhouden of aftrekken van uw bonussen en provisie.
SECTIE 4. Wettelijke bepalingen betreffende de overeenkomst:
4.1 Alle beloften, verklaringen, aanbiedingen of andere communicatie door iemand vóór de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, hebben voor
zover de wet dit toelaat, geen rechtsgeldigheid met betrekking tot deze overeenkomst en zijn uitgesloten. U erkent u dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring in het aangaan van deze overeenkomst.
Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.
4.2 De overeenkomst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd naar goeddunken van LifeVantage. Alle wijzigingen, behalve wijzigingen die nodig zijn om te voldoen aan de wet (die onmiddellijk van kracht zijn)
worden pas dertig (30) dagen van kracht nadat LifeVantage u op de hoogte heeft gesteld (onder meer door het plaatsen van een bericht op de LifeVantage-website). Als u een wijziging niet aanvaardt, kunt
u deze overeenkomst gemakshalve met onmiddellijke ingang op elk gewenst moment tijdens deze kennisgevingsperiode van dertig (30) dagen beëindigen, maar daarna niet meer.
SECTIE 5. Rechten op overdracht of delegatie:
5.1 U hebt geen recht om rechten over te dragen of toe te wijzen, of taken te delegeren in het kader van de overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LifeVantage. Elke poging
om de overeenkomst over te dragen of toe te wijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LifeVantage is geheel onverbindend en nietig en vormt een schending van deze overeenkomst.
5.2 LifeVantage heeft het recht een of meer van haar rechten over te dragen of toe te wijzen en een of meer van haar taken te delegeren in het kader van de overeenkomst zonder uw voorafgaande
schriftelijke toestemming, maar stelt u in kennis van een dergelijke overdracht of toewijzing, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bericht op de LifeVantage-website.
SECTIE 6. Publiciteitsrechten:
LifeVantage is bevoegd om uw naam, foto, persoonlijke verhaal en/of beeltenis te gebruiken in reclame/promotiemateriaal, terwijl deze overeenkomst van kracht is en voor de zes (6) maanden onmiddellijk
na de annulering van de overeenkomst, tenzij u LifeVantage te kennen hebt gegeven dat u deze toestemming intrekt. Vergoeding voor het bovenstaande gebruik wordt geacht te zijn inbegrepen in uw
financiële tegemoetkomingen (indien deze term is gedefinieerd in artikel 12 van het beleid en de procedures). U doet afstand van alle bijkomende vorderingen inzake vergoeding voor een dergelijk gebruik.
SECTIE 7. U begrijpt het volgende als onafhankelijke distributeur van LifeVantage:
7.1 U hebt het recht om LifeVantage-producten en -diensten te koop aan te bieden in overeenstemming met de overeenkomst.
7.2 U hebt het recht om personen als onafhankelijke distributeurs of Klanten van LifeVantage-producten in te schrijven in overeenstemming met het beleid en de procedures.
7.3 U hebt een verplichting om de onafhankelijke distributeurs in uw downline-marketingorganisatie op te leiden en te motiveren.
7.4 U hebt een verplichting om te voldoen aan alle nationale wetten, verordeningen, regels en voorschriften, om alle rapporten te maken en om alle voorheffingen of inhoudingen te verwerken, zoals vereist
kan zijn door een nationale wetgeving, verordening, regel of regelgeving.
7.5 U hebt de plicht uw verplichtingen eerlijk en integer uit te voeren als onafhankelijke distributeur in overeenstemming met het beleid en de procedures.
SECTIE 8. Voorwaarden die gelden voor onafhankelijke distributeurs in Nederland:
Met betrekking tot alle overeenkomsten met onafhankelijke distributeurs in Nederland, is het bepaalde in artikel 8 van toepassing en prevaleert boven alle andere bepalingen van de overeenkomst. Het is
illegaal als een promotor of deelnemer aan een handelsregeling iemand overtuigt om een betaling te doen met de belofte van voordelen om anderen zover te krijgen dat zij deelnemen aan een regeling.
U mag niet worden misleid door beweringen dat hoge verdiensten gemakkelijk zijn te behalen.
8.1 De promotor in het kader van deze overeenkomst is LifeVantage en het adres is LifeVantage Netherlands BV, Beech Avenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, Nederland.
8.2 Als onafhankelijke distributeur kunt u de volgende goederen verwerven: voedingssupplementen en cosmetica.
8.3 U handelt op grond van deze overeenkomst in uw hoedanigheid als onafhankelijke distributeur van LifeVantage-producten, en u moet zich houden aan de bepalingen in deze overeenkomst.
8.4 Uw initiële verplichting onder deze overeenkomst gedurende de periode van twaalf (12) maanden vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst is om de goederen te kopen, die zijn vereist volgens
het beleid en de procedures en de beloningsregeling. LifeVantage stelt u ten minste zestig (60) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte van eventuele latere wijzigingen in uw financiële verplichting.
8.5 U hebt de volgende rechten binnen zeventien (17) dagen na het aangaan van deze overeenkomst:
8.5.1 de overeenkomst zonder kosten te beëindigen en de gelden die u aan of ten behoeve van LifeVantage of enige andere persoon of in overeenstemming met deze overeenkomst hebt betaald, terug
te vorderen. Annulering dient te worden bevestigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan LifeVantage op het volgende adres: LifeVantage Netherlands BV, Beech Avenue 54-62, 1119 PW
Schiphol-Rijk, Nederland, met een kopie aan nlsupport@lifevantage.com; en
8.5.2 retournering op het volgende adres: LifeVantage Netherlands BV, Haya Van Somerenstraat 4,5032 MK Tilburg, Nederland, t.a.v. Linda Huijbraegts, van alle goederen die u binnen deze termijn
op grond van deze overeenkomst, niet hebt verkocht, mits dergelijke onverkochte goederen in de staat zijn gebleven waarin ze waren op het moment van aankoop, of de externe verpakking al dan niet
is geopend, en eventuele betaalde bedragen met betrekking tot deze goederen terug te vorderen. U bent als enige verantwoordelijk voor de eventuele kosten van retourzending van het product. De
kosten van retourverzendkosten worden niet terugbetaald. LifeVantage, of enige andere persoon die de goederen aan u op grond van deze overeenkomst heeft verstrekt, mag geen afhandelingskosten in
rekening brengen voor de geretourneerde goederen.
8.5.3 Levering. De kosten voor levering van producten mogen niet meer dan $45 bedragen. Dit bedrag komt bovenop de prijs van het product (inclusief btw). Het product wordt geleverd binnen 30 dagen
nadat uw creditcardbetaling is verwerkt. In het geval het product niet binnen 30 dagen kan worden geleverd, krijgt u per e-mail bericht over een nieuwe datum voor levering van de producten.
8.6 U mag de overeenkomst te allen tijde zonder boete beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zeventien (17) dagen aan LifeVantage op het volgende adres: LifeVantage Netherlands BV,
Beech Avenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, Nederland. U kunt ook contact met ons opnemen per e-mail op nlsupport@lifevantage.com, telefonisch op +31-85881995 of per fax op +31-85881996.
8.7 Onder voorbehoud van en in overeenstemming met de secties 8.8 en 8.9 hieronder, kunt u de goederen retourneren en de aan u betaalde commissie na beëindiging van deze overeenkomst behouden.
8.8 Indien de overeenkomst of enige overeenkomst ten gevolge van deze overeenkomst met een andere onafhankelijke distributeur of een Voorkeursklant van LifeVantage (‘deelnemer’) eindigt, hebt u
het recht om in het kader van die overeenkomst uit alle toekomstige contractuele verplichtingen te worden ontslagen en aan LifeVantage of enige andere deelnemer alle goederen te retourneren die u
binnen een termijn van negentig (90) dagen voorafgaand aan een dergelijke beëindiging hebt aangeschaft en die nog onverkocht zijn, en terug te vorderen van LifeVantage of een andere deelnemer van
de geleverde goederen:
8.8.1 als u de betreffende overeenkomst hebt opgezegd, de prijs (inclusief btw) die u voor de goederen hebt betaald min:
(i) in het geval van goederen waarvan de toestand is verslechterd als gevolg van een handeling of verzuim van uw kant, een bedrag dat gelijk is aan de vermindering van de waarde als gevolg van een
dergelijke verslechtering; en
(ii) redelijke afhandelingskosten;
8.8.2 als LifeVantage of enige andere deelnemer de betreffende overeenkomst heeft opgezegd, de prijs (inclusief btw) die u voor de goederen hebt betaald, plus eventuele kosten die u voor het
terugzenden van de goederen aan LifeVantage of enige andere deelnemer hebt gemaakt;
8.8.3 bij voorwaarden waarbij de koopprijs wordt betaald bij levering van de goederen of, indien de goederen al in het bezit zijn van LifeVantage, onmiddellijk; en
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8.8.4 bij voorwaarden waarbij de goederen niet reeds in het bezit zijn van LifeVantage worden deze geleverd binnen eenentwintig (21) dagen na een dergelijke beëindiging op kosten van LifeVantage naar
het volgende adres: LifeVantage Netherlands BV, Haya Van Somerenstraat 4,5032 MK Tilburg, Nederland, t.a.v. Linda Huijbraegts.
8.9 U hebt het recht de aan u betaalde commissie na beëindiging van deze overeenkomst of enige overeenkomst in het kader hiervan te behouden, tenzij:
8.9.1 de commissie werd betaald voor goederen die zijn geretourneerd aan LifeVantage of een andere deelnemer die de commissie betaalde;
8.9.2 LifeVantage alle in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen aan u heeft terugbetaald voor de goederen die naar en door de deelnemer zijn geretourneerd;
8.9.3 de commissiebetaling binnen honderdtwintig (120) dagen na de datum waarop dit zou moeten zijn gedaan, wordt geclaimd.
8.10 LifeVantage kan aan u betaalde Financiële tegemoetkomingen terugvorderen, indien dit is toegestaan volgens paragraaf 8.9 hierboven. Al deze terugbetalingen worden door u binnen tien (10) dagen
na het verzoek gedaan.
8.11 De in artikel 1.1 bedoelde documenten omvatten alle documenten die deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen en deze documenten vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen.
SECTIE 9. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting:
9.1 De interpretatie en handhaving van deze overeenkomst wordt beheerst door en moet worden gelezen en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, zonder uitvoering
te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving.
9.2 De partijen zijn het erover eens dat persoonlijke jurisdictie en locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken
in Engeland en Wales en beide partijen onderwerpen zich hierbij, en doen uitdrukkelijk afstand van enig bezwaar tegen, persoonlijke jurisdictie of locatie in dergelijke rechtbanken voor een dergelijk doel,
voor zover toegestaan door de wet.
9.3 U erkent dat de clausules die zijn uiteengezet in deze overeenkomst en in de beleid- en procedurehandleiding redelijk en noodzakelijk zijn om de legitieme belangen van LifeVantage te beschermen en
dat LifeVantage zonder dergelijke clausules deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten. U erkent verder dat uw schending van de clausules die zijn uiteengezet in deze overeenkomst en in de beleiden procedurehandleiding waarschijnlijk onherstelbare schade, waarvan de hoeveelheid en de mate zeer moeilijk in te schatten of te bepalen zijn, zou toebrengen aan LifeVantage. Daarom gaat u ermee
akkoord dat LifeVantage, zonder de noodzaak van het plaatsen van een obligatie of andere zekerheid, recht heeft op de vordering van een voorlopige voorziening om u te manen dergelijke clausules niet te
overtreden of dreigen te overtreden. Voorlopige voorzieningen vormen niet het exclusieve rechtsmiddel voor LifeVantage.
SECTIE 10. Communicatie en Bescherming van gegevens:
10.1 Door het ondertekenen en verzenden van deze aanvraag gaat u ermee akkoord dat LifeVantage of een partij namens haar met u contact kan opnemen via e-mail of via de telefoonnummers of het
faxnummer die zijn vermeld op uw aanvraag of zijn bijgewerkt. U begrijpt dat uw toestemming geen voorwaarde voor aankoop is. U stemt in met het privacybeleid van LifeVantage op het moment dat u deze
overeenkomst voor onafhankelijke distributeurs ondertekent en verstuurt.
10.2 U geeft LifeVantage uitdrukkelijk toestemming om via e-mail met u te communiceren over elk doel, met inbegrip van aanmaningen op grond van de overeenkomst, op het e-mailadres dat u op deze
aanvraag hebt ingevoerd. U stemt ermee in dat communicatie van LifeVantage per e-mail (‘elektronisch’) ontvangt en gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen en andere communicatie die
LifeVantage u elektronisch verstrekt, aan alle wettelijke eisen voldoen dat dergelijke mededelingen schriftelijk worden gedaan, tenzij een toepasselijk recht in het bijzonder een andere vorm van communicatie
vereist.
10.3 LifeVantage is de verantwoordelijke voor de verwerking van elke persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in het privacybeleid van LifeVantage) die u ons verstrekt wanneer u een bestelling voor
producten of diensten uit de Europese Unie te plaatst.
U stemt ermee in dat LifeVantage of een partij die namens haar optreedt (d.w.z. een derde partij) persoonlijke gegevens van u mag verzamelen, met inbegrip van uw naam, geboortedatum, geslacht, adres,
postadres, telefoon- en faxnummers en creditcardinformatie en die informatie verzendt naar LifeVantage Corporation, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika ten behoeve van de uitvoering van uw
bestelling. LifeVantage Corporation mag uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan verzendpartners en creditcardverwerkers voor het doel van de verwerking van uw bestelling. U stemt ermee in en gaat
ermee akkoord dat LifeVantage uw gegevens voor deze doeleinden verzendt.
Als u graag een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt opvragen, uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren of bijwerken of wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, neemt u contact op met
LifeVantage door het sturen van een e-mail of te bellen naar het onderstaande nummer:
nlsupport@lifevantage.com
telefoonnummer +31-85881995
SECTIE 11. Diversen:
11.1 Een gefaxte of gescande e-mailkopie van deze overeenkomst wordt in alle opzichten behandeld als een origineel.
11.2 Door het ondertekenen van deze aanvraag gaat u akkoord met de voorwaarden plus het beleid en de procedures, zoals uiteengezet op nl.lifevantage.com. U erkent dat u het privacybeleid op deze
website hebt gelezen. U verklaart dat u geen onafhankelijke distributeur van LifeVantage of een partner, aandeelhouder, opdrachtgever of entiteit bent geweest met een LifeVantage-bedrijf in de afgelopen
zes (6) maanden. U verklaart dat u volop gelegenheid hebt gehad om (1) deze overeenkomst te lezen; (2) begeleiding of advies van uw eigen juridisch adviseur te verkrijgen; en (3) te communiceren met
LifeVantage over eventuele opmerkingen of vragen over uw begrip van deze overeenkomst.
11.3 U stemt ermee in en begrijpt dat elke opzettelijke of andere onjuiste voorstelling van alle informatie die u op deze aanvraag en overeenkomst als onafhankelijk distributeur invult, kan resulteren in actie
door LifeVantage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beëindiging van deze overeenkomst.
11.4 Door het ondertekenen en verzenden van dit formulier en de betaling erkent u dat u een aanvraag doe om een onafhankelijke distributeur van LifeVantage te worden. U verklaart dat u de voorwaarden
voor deze overeenkomst en het maandelijkse bestelprogramma bij dit formulier hebt gelezen en ermee akkoord gaat. U verklaart verder dat u de beloningsregeling van LifeVantage en het beleid en de
procedures van LifeVantage die hierin zijn opgenomen en daarmee onderdeel uitmaken van deze overeenkomst, hebt ontvangen, gelezen, begrepen en ermee instemt.
DEEL II. VOORWAARDEN MAANDELIJKS BESTELPROGRAMMA
De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op aanvragers die ervoor hebben gekozen om deel te nemen aan het optionele maandelijkse bestelprogramma van LifeVantage. Alle belangrijke
voorwaarden van het maandelijkse bestelprogramma zijn opgenomen in dit deel II. De overeenkomst, zoals gedefinieerd in deel I van dit document is van toepassing op dit deel II.
1.1 U machtigt LifeVantage een betaling te innen van uw creditcard of bankrekening, zoals verstrekt aan LifeVantage, voor de aankoop van uw maandelijkse bestelling van producten, specifiek aangegeven
in deze aanvraag of bijgewerkt. U begrijpt dat er geen minimum aantal aankopen per maand geldt voor deelname aan dit programma.
1.2 U begrijpt dat uw eerste bestelling wordt verwerkt en verzonden binnen 30 dagen na acceptatie van uw eerste bestelling bij LifeVantage. Verder begrijpt u dat de periodieke verzending van het product
dat u hebt besteld, wordt uitgevoerd zonder enige verdere actie van u. U begrijpt dat er ongeveer één (1) maand interval ligt tussen elke zending.
1.3 Tot zeventien (17) dagen herroepingsrecht. U kunt uw deelname aan de maandelijkse bestelling binnen zeventien (17) dagen na de datum van uw inzending van deze aanvraag op LifeVantage
herroepen en een volledige terugbetaling ontvangen van alle bedragen voor maandelijkse bestellingen die daarmee verband houden en zijn afgeschreven van uw creditcard of betaalrekening voor die
eerste maandelijkse bestelling.
Daarnaast kunt u uw bestelling zonder opgaaf van reden herroepen binnen zeventien (17) dagen nadat u (of een derde partij die wordt aangegeven door u, maar met uitzondering van de vervoerder) de
producten hebt ontvangen die u hebt gekocht. Als uw bestelling wordt geleverd in afzonderlijke partijen of bestaat uit meerdere producten, begint deze periode zodra u de laatste partij of het laatste
product hebt ontvangen. U informeert LifeVantage over uw beslissing om uw deelname aan de maandelijkse bestelling of uw bestelling te herroepen met een schriftelijk verzoek aan: LifeVantage
Netherlands BV, Beech Avenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, Nederland of via e-mail aan nlsupport@lifevantage.com, telefoon 31-858881995 of fax 31-85881996. Om de herroepingsdeadline te halen,
moet u uw communicatie sturen voordat de herroepingsperiode van zeventien (17) dagen is verstreken.
Gevolgen van herroeping: LifeVantage betaalt u alle van u ontvangen betalingen niet later dan zeventien (17) dagen terug, nadat LifeVantage uw communicatie heeft ontvangen. LifeVantage kan de
terugbetaling vasthouden totdat zij de producten terug heeft ontvangen of u een bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden, wat zich het eerste voordoet. Als de terugbetaling plaatsvindt
nadat de hierboven vermelde maximale periode is verstreken, kan het aan u verschuldigde bedrag van rechtswege worden verhoogd.
U mag de producten niet later dan zeventien (17) dagen terugsturen, gerekend vanaf de dag waarop u uw herroeping hebt doorgegeven aan LifeVantage. U begrijpt dat u de directe kosten van het
terugzenden van deze goederen moet dragen. Als de waarde van de geretourneerde producten afneemt als gevolg van de behandeling van het product (behalve wanneer het nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van de producten vast te stellen) kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die LifeVantage lijdt als gevolg daarvan.
Uitzonderingen op het herroepingsrecht: Het herroepingsrecht geldt niet voor (a) de levering van producten die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
als de verzegeling door u is verbroken na aflevering of die na de levering onherroepelijk zijn vermengd zijn met andere producten; (b) de levering van producten die volgens de specificaties van u zijn
vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of (c) de levering van producten die snel kunnen bederven of verouderen.
Daarna zijn de terugbetalingen beschikbaar als bedoeld in het beleid en de procedures van LifeVantage.
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