NL
Fax +31-858881996
eusupport@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

M

V

CONTACTINFORMATIE VOORKEURSKLANT

(

)

-

(

)

-

________________________________________

___________________________________

*Telefoonnummer

Mobiel

(

)

-

____________________________________

Faxnummer
____________________________________________________________________________

*E-mailadres aanvrager

FACTUURADRES VOORKEURSKLANT

VERZENDADRES VOORKEURSKLANT
(laat dit leeg als dit hetzelfde is als het factuuradres))

		
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

*Adres

*Adres

__________________________________

_________________

____________________

____________________________________

*Woonplaats

*Provincie

*Postcode

*Woonplaats

_________________

*Provincie

___________________

*Postcode

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

INFORMATIE PLAATSINGSSPONSOR (uw plaatsing geeft de persoon aan onder wie

______________________________________________

____________________________

________________________________________________

_________________________

Naam inschrijver

ID#

Naam plaatsingssponsor

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.)

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 via een vooraf opgenomen bericht), sms of e-mail. Ik ga ermee akkoord dat LifeVantage op
deze wijze contact met mij opneemt via 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 aan te vinken 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 via 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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ZONDER ABONNEMENT
ZONDER
ABONNEMENT BESPARINGEN
ABONNEMENT
Aantal
Subtotaa

PRODUKT

Vitality Stack (Omvat (1) Protandim® NRF1
Synergizer™, (1) Protandim® Nrf2 Synergizer™,
(1) LIfeVantage® ProBio, and (1) Omega+)

€180

€150

€30

Protandim® Dual Synergizer™

€128

€107

€21

Protandim® Nrf2 Synergizer™

€55

€46

€9

Protandim® NRF1 Synergizer™

€75

€62

€13

LifeVantage® Pro+

€54

€45

€9

LifeVantage® Omega+

€48

€40

€8

TrueScience® Beauty System

€233

€195

€40

TrueScience® Facial Cleanser

€42

€35

€7

TrueScience® Perfecting Lotion

€59

€49

€10

TrueScience® Eye Serum

€59

€49

€10

TrueScience® Anti-Aging Cream

€99

€83

€16

TrueScience® Hand Cream

€21

€17

€4
TOTAAL

De verzend- en administratiekosten worden bij elke bestelling opgeteld.

ABONNEMENT
Aantal

Subtotaa

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

AANVRAAG VOORKEURSKLANT
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VOORWAARDEN OVEREENKOMST VOORKEURSKLANT
1. Als u via het online winkelwagentje producten van LifeVantage koopt, hoeft u geen papieren bestelformulier in te vullen om uw producten te kopen. De volledige overeenkomst tussen u en LifeVantage
met betrekking tot uw productaankoop (“Koopovereenkomst” of “Overeenkomst”) zal worden aangetoond met een elektronische registratie van het aankoopproces. Deze elektronische registratie dient als
uw erkenning dat u toestemming geeft om een elektronische registratie van uw Koopovereenkomst met LifeVantage te gebruiken in plaats van een papieren koopovereenkomst af te sluiten en dat u de
Online Aankoopvoorwaarden en Verkoopvoorwaarden van LifeVantage (“Algemene voorwaarden “) hebt gelezen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn.
Tijdens het online bestelproces voor producten, moet u alle voorwaarden die uw koopovereenkomst met LifeVantage vormen, lezen en mee akkoord gaan. LifeVantage raadt u aan de Algemene voorwaarden af te drukken en te bewaren voor toekomstig gebruik. Indien u een gedrukt exemplaar van de Algemene Voorwaarden wenst te verkrijgen, kunt u een versie daarvan downloaden en afdrukken
vanaf de website van LifeVantage. Of u kunt een schriftelijke aanvraag voor die documenten sturen naar LifeVantage of e-mail eusupport@lifevantage.com. Uw verzoek moet uw naam, uw identificatienummer, en indien van toepassing, uw postadres en uw e-mailadres bevatten. Na ontvangst van een dergelijk verzoek stuurt LifeVantage u de dan geldende versie van deze Algemene voorwaarden. Er zijn
geen kosten verbonden aan deze service.
Door op “Ik ga akkoord” te klikken, gaat u (i) akkoord en stemt u in om elektronisch te contracteren met LifeVantage om uw online aankoop van LifeVantage-producten te voltooien, en (ii) erkent u dat u
een wettelijke koopovereenkomst sluit en van plan bent om wettelijk gebonden te zijn door deze elektronische overeenkomst. Als u niet wilt instemmen met elektronisch contracteren met LifeVantage,
klikt u niet op de knop “Voltooien om te bestellen”.
2. Ik begrijp dat ik als voorkeursklant van LifeVantage in aanmerking kom om een product tegen de abonnementsprijs te kopen zolang ik een actieve maandelijkse abonnementsorder aanhoud. Ik begrijp
dat ik LifeVantage-producten niet mag verkopen, doorverkopen of verspreiden en niet mag deelnemen aan het Compensatieplan voor distributeurs.
3. Ik machtig LifeVantage om kosten in rekening te brengen voor betaling, van mijn creditcard of betaalkaart zoals verstrekt aan LifeVantage, voor mijn maandelijkse aankoop van een abonnement voor
een product dat specifiek in deze toepassing wordt vermeld of als bijgewerkt. Ik begrijp dat van toepassing zijnde verzendkosten, administratiekosten en omzetbelasting aan elke bestelling worden
toegevoegd.
4. Ik begrijp dat mijn eerste bestelling zal worden verwerkt en verzonden binnen vijf (5) kalenderdagen nadat LifeVantage mijn eerste bestelling heeft geaccepteerd. Verder begrijp ik dat periodieke
verzendingen van het product dat ik heb besteld, zullen plaatsvinden zonder verdere actie van mij. Ik begrijp dat er ongeveer een interval van één (1) maand zal zijn tussen elke verzending. Ik begrijp dat
de toepasselijke verzend-, administratie- en omzetbelastingen elke maand worden toegevoegd aan mijn abonnementorderbedrag, op basis van het adres waarnaar mijn abonnementsopdrachten worden
verzonden en in overeenstemming met de verzendmethode die ik heb geselecteerd of die ik kan bijwerken. Ik machtig LifeVantage om een dergelijk bedrag toe te voegen aan het bedrag dat in rekening
wordt gebracht op de creditcard of betaalkaart zoals verstrekt aan LifeVantage.
5. Ik begrijp dat als ik mijn abonnementsorder wil wijzigen, ik dit kan doen door de wijzigingen online aan te brengen in mijn virtuele kantoor (https://evo-lifevantage.myvoffice.com) of door contact op te
nemen met de klantenservice minstens drie (3 ) werkdagen voorafgaand aan de volgende maandelijkse abonnementsdatum.
6. Ik begrijp dat mijn bestelling voor een abonnement geldig blijft totdat ik: ervoor kies om het te wijzigen door een nieuw ondertekend inschrijvingsformulier in te dienen; (2) contact opneem met de klantenservice via 1-877-972-5546 of door een e-mail te sturen naar eusupport@lifevantage.com of door te schrijven, tav: Customer Care op 9785 S. Monroe Street, Suite 400, Sandy, Utah 84070. Opzegging
dient uiterlijk drie (3) werkdagen voorafgaand aan de maandelijkse Abonnementsdatum door LifeVantage te zijn ontvangen: de opzegging wordt van kracht in de maand volgend op de maand waarin mijn
opzegging door LifeVantage is ontvangen.
7. Ik begrijp dat ik mijn abonnementsorder binnen drie (3) werkdagen na de datum van mijn indiening van deze aanvraag kan annuleren aan LifeVantage en een volledige terugbetaling kan ontvangen van
alle abonnementsgerelateerde bedragen die van mijn creditcard of betaalpas zijn afgeschreven voor de eerste abonnementsopdracht. Daarna zullen restituties beschikbaar zijn zoals verstrekt in overeenstemming met het beleid van LifeVantage.
8. Product geretourneerd binnen dertig (30) dagen na aankoop ontvangt een terugbetaling van 100%, verminderd met verzend- en administratiekosten. Alleen een ongeopend product komt in aanmerking
voor restitutie, tenzij defect. Product moet in opnieuw verkoopbare staat zijn en bewaarbaar als product om in aanmerking te komen voor restitutie. Opnieuw verkoopbaar wordt gedefinieerd als product
dat nog steeds in de originele verpakking is, met zegels en verpakking op zijn plaats. Alle goederen die duidelijk worden geïdentificeerd als niet-retourneerbaar op het moment van de verkoop, stopgezet
of als seizoensartikel, zijn niet opnieuw verkoopbaar. Alle retourzendingen moeten een Return Merchandise Authorization (“RMA”) hebben, die is uitgegeven via de ondersteuning van distributeurs.
Voorkeursklanten zijn verantwoordelijk voor het retourneren van het product naar LifeVantage binnen tien (10) werkdagen na de afgifte van de RMA of het product komt niet in aanmerking voor retournering. Houd rekening met maximaal twintig (20) dagen vanaf het moment dat het product is ontvangen, zodat de terugbetaling kan worden verwerkt. Als een zending wordt geweigerd, ongeacht of het om
een abonnement gaat of om een bestelling die zojuist is geplaatst, brengt LifeVantage een verzendingsbijdrage van $ 10,00 in rekening via de betalingsmethode in ons bestand.
9. Ik stem ermee in dat LifeVantage, mijn sponsor, plaatsingssponsor en upline contact met mij opnemen op telefoonnummer(s), faxnummer(s) en / of e-mailadres(sen) vermeld in mijn aanvraag of als
bijgewerkt. Ik geef toestemming voor het vrijgeven van dergelijke informatie en informatie over mijn aankopen van LifeVantage aan mijn sponsor, plaatsingssponsor en upline.
10. Ik begrijp dat slechts één LifeVantage voorkeursklant of onafhankelijk distributeur-account per persoon is toegestaan en slechts twee per direct huishouden. Personen van dezelfde gezinseenheid
mogen niet deelnemen aan of belang hebben bij meer dan twee LifeVantage-accounts. Een “gezinseenheid” wordt gedefinieerd als echtgenoten (zoals hieronder verder gedefinieerd) en kinderen ten
laste van hen die op hetzelfde adres wonen of werken.
11. Ik begrijp dat echtgenoten en echtgenotes of echtparen (gezamenlijk ‘Echtgeno(o)t(en)’) die afzonderlijke accounts willen hebben, moeten een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen en moeten
dezelfde Sponsor hebben. Elke overtreding van deze bepaling kan resulteren in de beëindiging van een of beide accounts van de echtgenoten.
12. Ik begrijp dat ik mijn sponsor of plaatsingssponsor kan veranderen door mijn sponsor een wijzigingsformulier voor sponsoraanvragen te laten invullen en in te dienen, waarvoor alleen de handtekening
van mijn sponsor nodig is.
13. Als een voorkeursklant, als mijn sponsor geen wijzigingsformulier voor sponsoraanvragen invult, kan ik van sponsor veranderen door mijn voorkeursklantenaccount vrijwillig te annuleren, inactief te blijven en gedurende zes (6) volledige kalendermaanden geen LifeVantage-account te gebruiken. Na de periode van zes (6) maanden van annulering en inactiviteit mag ik een nieuw account openen onder
een nieuwe Sponsor als een Voorkeursklant of als een Onafhankelijke Distributeur door een nieuwe aanvraag in te dienen bij LifeVantage.
14. Ik begrijp dat ik mijn Voorkeursklant-account op elk gewenst moment vrijwillig kan annuleren door een verzoek te sturen naar LifeVantage Customer Care via e-mail, fax of post. Indien per e-mail of
per fax, moet de aanvraag mijn naam, verzendadres en het LifeVantage-identificatienummer bevatten. Indien per e-mail moet deze mijn naam, verzendadres, LifeVantage-identificatienummer bevatten en
afkomstig zijn van het e-mailaccount dat is geregistreerd.
15. Ik begrijp dat LifeVantage de Voorkeursklant-overeenkomst kan wijzigen. Ik ga ermee akkoord gebonden te zijn aan al dergelijke wijzigingen en dat mijn enige oplossing voor het niet accepteren
van dergelijke wijzigingen erin bestaat deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een bestelling na publicatie van een wijziging vormt mijn
aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst.
Onvoldoende geld en geweigerd krediet LifeVantage behoudt zich het recht om een redelijke vergoeding te berekenen voor elektronische overboeking die onbetaald wordt geretourneerd
door uw bank. Daarna behoudt LifeVantage het recht om uw verzoek om producten online te bestellen te weigeren via het Electronic Bank Draft-programma. In het geval dat uw creditcard wordt
geweigerd, wordt uw bestelling niet geaccepteerd.
Back-orderbeleid Als algemene regel geldt dat LifeVantage geen artikelen die niet op voorraad zijn, reserveert. LifeVantage kan echter indien nodig bestelde items voor abonnementsorders bestellen.
Verzendingsverschillen Als u LifeVantage niet binnen dertig (30) dagen na verzending op de hoogte stelt van verschillen in verzending of schade, verliest u mogelijk het recht om een correctie aan
te vragen.
LifeVantage garandeert de kwaliteit van haar producten en zal elk defect product uitwisselen.
Deze inkoopvoorwaarden en uw koopovereenkomst vormen de volledige overeenkomst tussen u en LifeVantage met betrekking tot uw online aankoop van producten en vervangen alle voorgaande of
gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk.
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)
AANVRAAG VOORKEURSKLANT
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