
Ansøgning for forhandler 
Se vilkårene på bagsiden 

ID-nummer

Personnummer *Fornavn *Ansøgers Efternavn *

FornavnMedansøgers Efternavn

OBS! Hvis du har et firma og vil registrere det hos Forever, skal du vedlægge en kopi af dit registreringsbevis med denne ansøgning.
Information om hvordan du registrerer en virksomhed får du hos Told & Skat (http://registreringsguiden.toldskat.dk/).

Postadresse *

Hjemme- / aftentelefon MobilnummerTlf. Dagtid *

Adresse *

Land *

Kontoindehavers efternavn
(Hvis forskellig fra ansøger)

Fornavn

Bank

Sted/Dato *

Sponsors Efternavn *

ID-nummer * Underskrift *

Fornavn *

Underskrift * Underskrift Medansøger

Reg. nr. / Clearing nr. (4 cifre) Kontonummer (10 cifre)

Person-/SE nummer

E-mail

Postnr. *

Sponsorinformation- Udfyldes af Sponsor

Ved min underskrift har jeg forstået og accepterer følgende:

- De gældende vilkår for at være forhandler.

- At der må trækkes på mit kontokort til dækning af varekøb på begæring af Forever Living Products Scandinavia. Gælder også ved køb via hjemmesiden. 

- Jeg giver hermed mit samtykke til at mit CPR-nummer registreres i forbindelse med min ansøgning. 

 CPR-nummeret anvendes til at undgå dobbelregistrering af distributører.

Bankoplysninger for udbetalinger fra Forever. 
Venligst skriv kontonummer nederst.

SKRIV TYDELIGT!   * Obligatorisk 

HVID-FOREVER             GUL-SPONSOR               ROSA-DISTRIBUTØR

Jeg sender min første ordre på mindst 2 CC sammen 
med denne aftale og modtager en velkomstpakke!

Ved min underskrift bekræftes det, at jeg sammen med den nye forhandler nøje har gennemgået vilkår for denne ansøgning samt 
Forevers forretningsbetingelser.

Ordre-nummer

Personnummer

Postboks 142, 5500 Middelfart Tlf. +45 7026 8877  Fax. +45 7026 7799 
www.foreverliving.se    CVR nr. 21 39 76 87

FirmanavnCVR nr

http://www.prinfovargarda.se/webnative/imageinfo?/raid1/disk2/jobb/1-NYA/Forever%20Living/Logo/Horizontal%20FOREVER%20GREY.eps


VILKÅR FOR FOREVER FORHANDLERE
Denne ansøgning udgør sammen med en betalt første ordre, en bindende aftale mellem Forever Living Products og ansøgeren, samt en eventuel medansøger fra det øjeblik disse er regist-
reret i Forever Living Products Scandinavia AB's (Forevers) dataregister. 

Overdragelse af rettighed
Forever Living Products Scandinavia AB (Forever) overdrager hermed ansøger, som er selvstændig erhvervsdrivende med bopæl i Danmark, en ikke eksklusiv ret til som uafhængig forhand-
ler (UF) i:
 • Danmark at markedsføre og sælge Forevers produkter i eget navn og for egen regning.
 • de lande Forever er repræsenteret at rekruttere nye UF.

Udøvelsen af rettigheden reguleres i de almindelige vilkår.

Vilkår for Uafhængige Forhandlere (UF)
 • UF har ingen ret til at repræsentere Forever eller retsligt at forpligte denne.
 • Denne aftale skaber intet andet retsligt forhold end det, der findes mellem leverandør og UF. Det er tilladt UF at arbejde for flere virksomheder.
 • UF skal ved alle kontakter med tredjemand opgive at være Uafhængig Forhandler.
 • UF skal inden denne aftale underskrives have haft mulighed for at deltage i et introduktionsmøde eller et møde med en Manager.
 • Et forhandlerskab kan kun deles af ægtepar eller samboende par.
 • UF bestemmer selv sin arbejdsindsats og sin arbejdstid. Det er tilladt UF at ansætte medhjælpere.
 • UF kan frit fastsætte sine egne salgspriser, hæfter selv for alle omkostninger forbundet med salget og beholder hele overskuddet ved salget.
 • UF betaler altid samtlige ordrer inklusive skatter, afgifter og fragter forud for leverancen.
 • UF forpligter sig til at drive sin virksomhed på en lovlig, etisk og moralsk forsvarlig måde, at indhente samtlige lovpligtige godkendelser, ikke at fremsætte nogen form for overdrevne,  
  vildledende eller falske påstande om produkterne eller Forever og ikke at foretage sig nogen form for handlinger, som negativt vil kunne påvirke Forever eller nogen af dennes UF.
 • UF bærer selv produktansvar i følge gældende lov for bl.a. at sælge produkterne i ubrudte pakninger, at udløbsdatoen ikke er overskredet, samt at produkterne bærer korrekt  
  mærkning.
 • UF må ikke i sin tid som UF for Forever og i en periode på 12 mdr. efter ophør hermed være engageret i handlinger, som indebærer, at andre UF for Forever bliver sælgere eller tilsva 
  rende i andet 
  netværksfirma, (se også Direkte Salgs Foreningens etiske regler) eller andre Forever UF slutter som UF.
 • UF må ikke i sin tid som UF for Forever og ej heller på noget tidspunkt efter ophør hermed forsøge at opbygge eller etablere en virksomhed, som vil kunne være til skade for andre  
  kvalificerede UF,deres gruppe eller Forever. 
 • UF skal følge de til enhver tid gældende almindelige vilkår
 • UF kan når som helst afbryde denne aftale med omgående virkning fra den dato, Forever har modtaget en Opsigelsesformular i udfyldt og underskrevet stand.
 • Forever anvender selvfakturering.

Vilkår for Forever Living Products
 • Forever skal hurtigst muligt efter at have modtaget en betalt ordre levere den i henhold til gældende leveranceregler.
 • Forever skal til UF månedligt udbetale indtjente rabatter og provision.
 • Forever skal løbende informere UF om:
   • Forevers prispolitik og salgsstrategi
   • Forevers leveringskapacitet, hvis den forventes at underskride, hvad Forever har lovet eller hvad UF bør kunne forvente.
   • Produktudvikling
 • Forever skal i øvrigt løbende informere UF om forhold, som denne kan antages at have interesse i at kende til.
 • Forever skal i øvrigt følge de til enhver tid gældende almindelige vilkår.
 • Forever kan skriftligt afbryde nærværende aftale, hvis ansøger eller medansøger:
   • Begår aftalebrud
   • Giver fejlagtig information om anvendelsesområde eller effektivitet af Forevers produkter.
   • Giver fejlagtig information om hvor meget en person kan tjene som UF for Forever.
   • Deltager i en handling - direkte eller indirekte - som skader Forevers forretning eller andre forhandleres rygte
   • Indgiver konkursbegæring, går i betalingsstandsning, indgår tvangsakkord, ansøger om - eller bevilges firmarekonstruktion eller gældssanering eller i øvrigt må anses som insol 
    vent.

Øvrigt
Nærværende aftale kan udelukkende overdrages i forbindelse med dødsfald.

Aftalen reguleres af Dansk lov.

Information om lov om personoplysninger
Personoplysninger, som gives i denne ansøgning/aftale behandles af den ansvarlige for personoplysninger(Forever Living Products). Informationen vil for at aftalen skal kunne effektueres 
med den registrerede, blive overdraget til andre selskaber indenfor den koncern som Forever Living Products tilhører. Det betyder, at personoplysninger også kan overdrages til selskaber 
udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde(EØS). Oplysningerne anvendes bl.a. for at kunne behandle ordrer, effektuere bestillinger, rejsebooking og leverancer, informere 
om nye produkter eller ændrede priser, anvende samarbejdspartnere som håndterer betalinger etc.



SKRIV TYDELIGT MED BLOKBOGSTAVER

Postboks 142, DK-5500 Middelfart
Tlf. 7026 8877 · Fax 7026 7799
www.foreverliving.se · CVR nr. 21 39 76 87

Leveringsadresse. Ved kortbetaling sendes KUN til kortindehaver
* Obligatorisk

Navn: * .................................................................................................

Firmanavn:  .........................................................................................

Adresse: * ............................................................................................

Post nr: * ...............................  By: * ................................................

Land: * ...................................  Tlf: ...................................................

LEVERING CARRY ON HOMESHOPPING
 
 GRØNLAND, FÆRØERNE:  
 Postpakke udenrigs

Ordre nr:

Ordredato:

ID nr: * ......................................................................................

Navn: *  .....................................................................................

Tlf:  .....................................  Fax:  ..........................................

E-post:   .....................................................................................

Art.nr Produktnavn Antal bestilt CC/stk Stk pris € 1 alt CC 1alt €

Ikke obligatorisk

Fragtomkostninger: 0 - 1,999 CC: € 13.   2 CC og derover: € 7

Pakkeafgift ved ordrer under 1 CC (€ 12).

Admin. afgift.

Dette er min første ordre på mindst 2 CC, som jeg sender sammen med min ansøgning og modtager derfor et velkomsttilbud.

Jeg ønsker et erstatningsprodukt.

€ 3

OBS! Det tager 1-3 dage inden vi ser din betaling. Læg ordren i god tid. Samlet ordreværdi CC
BETALING OBS! Angiv altid ordre nr. ved betaling.
q SYDBANK KONTO 8075 000 105 0990

q PBS OBS! Skal være aktiv og være registreret til Forever.

q KREDITKORT

MANAGERS NAVN:  ......................................................................................................

SUM €

Moms 25%

Denne rude udfyldes af Forever

ORDRETOTAL

KORTNUMMER
NB! Ej kontonummer

Jeg godkänder at ovennævnte sum trækkes fra mit kreditkort.

INDEHAVER: ......................................................................................  UNDERSKRIFT: ...................................................................................

GYLDIG TOM /
måned år

D
K

 0
65

0


