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Fax +31-858881996
nlsupport@lifevantage.com

AANVRAAG VOORKEURSKLANT

Informatie voorkeursklant *Vereiste informatie (graag in blokletters invullen)

Co-aanvrager (indien van toepassing)

*Voornaam en achternaam (wettelijke naam)

*Voornaam en achternaam (wettelijke naam)

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

-

-

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

-

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

V

M

Contactinformatie voorkeursklant

(

)

-

(

*Telefoonnummer thuis

(

)

)

-

Gsm-nummer

-

Faxnummber
*E-mailadres aanvrager

Factuuradres voorkeursklant

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

*Adres

*Adres

*Plaats

*Provincie

*Postcode

*Plaats

*Provincie

*Postcode

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

Informatie plaatsingssponsor (uw plaatsing geeft de persoon aan onder wie u bent

Naam inschrijver

Naam plaatsingssponsor

ID

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

ID

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 overeenkomst voor voorkeursklanten 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 nlcompliance@lifevantage.com.
Ik begrijp dat LifeVantage door stopzetting (opt-out) mijn LifeVantage-account niet meer kan ondersteunen en de overeenkomst niet meer kan uitvoeren.
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AANVRAAG VOORKEURSKLANT

PRODUCT

EERSTE BESTELLING

PRIJS

Aantal

Protandim®

€ 45.00

TrueScience™ Anti-Aging Cream

€ 82.00

TrueScience™ Perfecting Lotion

€ 48.00

TrueScience™ Eye Corrector

€ 48.00

De verzend- en administratiekosten worden bij elke bestelling opgeteld.

.

Subtotaal

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
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VOORWAARDEN OVEREENKOMST VOORKEURSKLANT
1. Dit document vormt uw aanvraag om een voorkeursklant te worden van LifeVantage Corporation (aangeduid als ‘LifeVantage’ of de ‘onderneming’). Dit document wordt, wanneer dit door u is
verzonden naar en geaccepteerd door LifeVantage, een overeenkomst tussen u en LifeVantage.
2. Ik ga ermee akkoord dat lidmaatschap mij recht geeft om producten te kopen tegen groothandelsprijzen voor persoonlijk gebruik en dat ik de producten niet mag verkopen, doorverkopen of
distribueren. Deze verplichting blijft bestaan, zelfs nadat mijn overeenkomst is opgezegd. Als ik producten wil distribueren, moet ik mij aanmelden als onafhankelijke distributeur en ik begrijp dat
LifeVantage anders niet zou verkopen aan mij. Ik ben het er mee eens en begrijp dat gekochte producten in de Verenigde Staten of op een goedgekeurde niet-voor-wederverkoopmarkt moeten worden
gebruikt en ik een maandelijkse bestelling moet doen.
3. Ik begrijp dat er slechts één voorkeursklant- of onafhankelijke distributeur-account bij LifeVantage per persoon is toegestaan en slechts twee per huishouden of naaste familie. Individuen van
dezelfde familie-eenheid mogen geen niet twee LifeVantage-accounts hebben of een belang hebben in meer dan twee LifeVantage-accounts. Een ‘familie-eenheid’ wordt gedefinieerd als echtgenoten
(zoals hieronder nader omschreven) en afhankelijke kinderen die leven op of zakendoen op hetzelfde adres.
4. Ik begrijp dat echtgenoten en niet-gehuwde koppels (collectief: ‘echtgenoten’ genoemd) die een gescheiden boekhouding willen voeren, een afzonderlijke overeenkomst moeten ondertekenen, en
dezelfde inschrijver moeten hebben. Elke overtreding van deze bepaling kan leiden tot de beëindiging van mijn account en disciplinaire maatregelen tegen beide accounts.
5. Ik begrijp dat ik, eenmaal ingeschreven, ik mijn inschrijver en plaatsingssponsor niet kan wijzigen, anders dan toegestaan binnen de richtlijnen voor plaatsingssponsors. Als ik besluit mijn account te
upgraden en een onafhankelijke distributeur te worden, zal ik een aanvraag voor een onafhankelijke distributeur op papier naar de onderneming sturen of een upgrade uitvoeren via aanmelding bij mijn
virtuele kantoor. Ik begrijp dat ik dezelfde ID en genealogiepositie onder mijn inschrijver en plaatsingssponsor behoud.
6. Als voorkeursklant mag ik marketingorganisaties wijzigen door vrijwillig mijn voorkeursklantaccount op te zeggen, inactief te blijven en geen LifeVantage-account te hebben gedurende zes (6)
volle kalendermaanden. Na die periode van zes (6) maanden van opzeggen en inactiviteit mag ik een nieuwe aanvraag versturen onder een nieuwe inschrijver als voorkeursklant of als onafhankelijke
distributeur door het indienen van een nieuwe aanvraag bij LifeVantage.
7. Als voorkeursklant heb ik het recht om mijn voorkeursklantovereenkomst te allen tijde op te zeggen. De opzegging moet schriftelijk worden gedaan bij LifeVantage op het voornaamste zakelijke
adres: 9785 South Monroe Street, Suite 300, Sandy, Utah 84070, VS. De schriftelijke kennisgeving moet zijn voorzien van mijn handtekening, naam in blokletters, adres en identificatienummer van
LifeVantage.
8. Ik machtig LifeVantage een betaling te innen van uw creditcard of bankrekening, zoals als verstrekt aan LifeVantage, voor de aankoop van mijn maandelijkse bestelling van producten, specifiek
aangegeven in deze aanvraag of bijgewerkt. Ik begrijp dat de toepasselijke verzend- en administratiekosten plus btw bij elke bestelling worden opgeteld.
9. Ik begrijp dat mijn eerste bestelling wordt verwerkt en verzonden binnen vijf (5) kalenderdagen na acceptatie van mijn eerste bestelling bij LifeVantage. Verder begrijp ik dat de periodieke verzending
van het product dat ik heb besteld, wordt uitgevoerd zonder enige verdere actie van mij. Ik begrijp dat er ongeveer één (1) maand interval ligt tussen elke zending. Ik begrijp dat de toepasselijke
verzend- en administratiekosten plus btw elke maand bij mijn maandelijkse bestelling worden opgeteld, gebaseerd op het adres waarnaar mijn maandelijkse bestellingen worden verzonden en in
overeenstemming met de verzendmethode die ik heb geselecteerd of bijgewerkt. Ik machtig LifeVantage om dat bedrag toe te voegen aan het bedrag dat via de creditcard of bankrekening wordt
afgeschreven, die ik heb opgegeven aan LifeVantage.
10. Ik begrijp dat ik en/of een ontvanger van een bestelling moet bevestigen dat de ontvangen producten overeenkomen met de producten op de pakbon en vrij zijn van beschadigingen. Als de
voorkeursklant LifeVantage niet binnen dertig (30) dagen na verzending op de hoogte stelt van een eventueel verschil of schade, verliest deze het recht om een correctie aan te vragen.
11. Ik begrijp dat als ik mijn maandelijkse bestelling wil wijzigen, ik een nieuwe maandelijkse bestelaanvraag moet indienen. Elke maandelijkse bestelaanvraag vervangt alle voorgaande maandelijkse
bestelaanvragen.
12. Ik begrijp dat deze maandelijkse bestelovereenkomst van kracht blijft tot: (1) ik ervoor kies om de overeenkomst te wijzigen door het verzenden van een nieuw ondertekend maandelijks
bestelformulier; (2) ik, schriftelijk, mijn deelname aan het maandelijkse bestelprogramma opzeg bij LifeVantage Corporation, t.a.v. Preferred Customer Support op 9785 South Monroe Street, Suite
300, Sandy, Utah 84070, VS, per fax naar 1.855.676.9280 of een telefoontje naar 1.877.972.5546. Ik erken dat deze opzegging moet zijn voorzien van mijn handtekening, naam in blokletters, adres
en mijn identificatienummer bij LifeVantage; (3) ik de incasso’s van LifeVantage stop door mijn bank ten minste drie (3) werkdagen voor de geplande afschrijving op de hoogte te stellen; of (4) mijn
bedrag gedurende drie (3) opeenvolgende maanden niet via mijn betalingsmethode kan worden afgeschreven. Opzegging moet door LifeVantage ten minste drie (3) werkdagen voorafgaand aan de
maandelijkse besteldatum worden ontvangen; de opzegging wordt van kracht in de maand die volgt op de maand waarin mijn opzegging door LifeVantage is ontvangen.
13. Ik begrijp dat ik mijn deelname aan de maandelijkse bestelling binnen drie (3) werkdagen na de datum van mijn inzending van deze aanvraag op LifeVantage kan herroepen en een volledige
terugbetaling ontvangen van alle bedragen voor maandelijkse bestellingen die daarmee verband houden en zijn afgeschreven van mijn creditcard of betaalrekening voor die eerste maandelijkse
bestelling. Daarna zijn de terugbetalingen beschikbaar als bedoeld in het beleid van LifeVantage.
14. Voor geretourneerde producten binnen dertig (30) dagen na de aankoop ontvangt de voorkeursklant een 100% terugbetaling, min de verzend- en administratiekosten. Alleen ongeopende
producten komen in aanmerking voor een terugbetaling, tenzij deze defect zijn. Producten in verkoopbare toestand die weer in de voorraad kunnen worden opgenomen, komen in aanmerking voor
een terugbetaling. Verkoopbaar product wordt gedefinieerd als product dat nog in de originele verpakking zit, inclusief verzegeling. Alle handelswaar die duidelijk op het moment van verkoop als
niet-herbruikbaar, uit het assortiment of als seizoensgebonden product wordt beschouwd, is niet verkoopbaar. Voor alle artikelen moet de voorkeursklant een RMA-nummer (retourautorisatienummer)
hebben dat is uitgegeven door Preferred Customer Support. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van het product naar LifeVantage binnen tien (10) werkdagen na uitgifte van het
RMA-nummer wil het product in aanmerking komen voor retournering. Het ontvangen en verwerken van de geretourneerde artikelen kan tot twintig (20) dagen in beslag nemen. Als een zending wordt
geweigerd, of dit nu een maandelijkse bestelling of een order is die net is geplaatst, zal LifeVantage $ 10.00 voor zendingweigering in rekening brengen in de vorm van een betaling in ons bestand.
15. Ik ga akkoord met de openbaarmaking van mijn telefoonnummer(s), faxnummer en/of het e-mailadres op mijn aanvraag of die zijn bijgewerkt, en informatie met betrekking tot mijn aankopen bij
LifeVantage aan mijn inschrijver, plaatsingssponsor en upline. Ik stem ermee in dat LifeVantage of een partij die namens haar optreedt, telefonisch contact met mij opneemt via geautomatiseerde
technologie (bijvoorbeeld een automatische kiezer of voora 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 overeenkomst voor voorkeursklanten onderteken en verstuur.
16. Als ik vragen heb over of denk dat er fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld voor doorverwijzingstegoeden, mijn inschrijving of plaatsing, de inschrijving of plaatsing van mijn downline, creditcardkosten,
enz., moet ik LifeVantage daarvan schriftelijk in kennis stellen binnen zestig (60) dagen vanaf de datum van de vermeende fout of het incident in kwestie. LifeVantage is niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten, omissies of problemen die niet binnen zestig (60) dagen na de vermeende fout of het incident in kwestie aan de onderneming zijn gemeld.
17. Voorkeursklanten hebben 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 schriftelijke toestemming van LifeVantage is geheel onverbindend en nietig en vormt een wezenlijke inbreuk
op deze overeenkomst. 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
voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorkeursklant.
18. Ik begrijp dat LifeVantage deze voorkeursklantovereenkomst kan wijzigen. Ik verklaar mij akkoord met al deze wijzigingen en stem ermee in dat mijn enig verhaal voor het niet-accepteren van deze
wijzigingen is om deze overeenkomst onverwijld te beëindigen. Het plaatsen van een bestelling of het aanvaarden van een bestelling door mij na de bekendmaking van eventuele wijzigingen, wordt
beschouwd als acceptatie van de wijziging.
19. Ik stem ermee in dat persoonlijke jurisdictie en locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst uitsluitend worden voorgelegd aan de staats- en federale
rechtbanken in de staat Utah (county Salt Lake) en ik onderwerp mij hierbij, en doe uitdrukkelijk afstand van enig bezwaar tegen, persoonlijke jurisdictie of locatie in dergelijke rechtbanken voor een
dergelijk doel.
Door het ondertekenen en verzenden van dit formulier en de betaling van mijn voorkeursklantbestelling doe ik een aanvraag om een voorkeursklant van LifeVantage te worden. Ik erken dat ik de
voorwaarden op de voorkant en achterkant van deze overeenkomst heb gelezen en ermee instem.

_____________________________________________________
Handtekening aanvrager

_____________________________________________________
Handtekening co-aanvrager (indien van toepassing)

_____________________________________________________
Naam aanvrager in blokletters

_____________________________________________________
Naam co-aanvrager in blokletters (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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