The Netherlands

In te vullen door het hoofdkantoor

FOREVER LIVING PRODUCTS

TM
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Tel: 0800-367 38 37 Fax: 035-528 03 01
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Aanvraag Distributeurschap
Gegevens aanvrager
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Achternaam

Tussenvoegsel

Voornaam

Geslacht
M
V

Partner**

Tussenvoegsel

Voornaam

Geslacht
M
V

Adres

Woonplaats

Provincie

Land

Telefoonnummer
E-mail

-

Geboortedatum

-

Bankrekeningnummer

‹
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Gegevens sponsor

..

Postcode

België

Nederland

Luxemburg
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Achternaam
Adres
Postcode

Woonplaats

Land

Voornaam

Tussenvoegsel

Nederland

België

Luxemburg

Anders, namelijk

Distributeurnummer

Met de ondertekening van dit formulier verklaren u en eventueel uw partner zich in te
willen schrijven als distributeur van Forever Living Products en akkoord te gaan met de aan
de ommezijde vermelde voorwaarden en het aan u overhandigde Samenwerkingsreglement.
Uitsluitend complete en duidelijk ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden
genomen. Formulieren waarin wijzigingen zijn aangebracht worden niet geaccepteerd.
* Direct na het verwerken van dit formulier op het hoofdkantoor wordt u uw distributeurnummer toegezonden.
** Uw partner kan zich mede inschrijven indien er sprake is van een huwelijk, geregistreerd
partnerschap of een samenlevingscontract dat is vastgelegd bij de notaris. Uw partner dient
dan ook het formulier te ondertekenen.
Gelieve het witte exemplaar op te sturen naar het hoofdkantoor. Het roze exemplaar is
bestemd voor de sponsor en het gele exemplaar is bestemd voor uw eigen administratie.

Handtekening aanvrager
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Handtekening sponsor

Datum

.

Datum

Handtekening partner

.
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Geslacht
M
V
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Telefoon mobiel
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Tussenvoegsel
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Bestellijst
Productnr.

Omschrijving

Aantal

‹

Prijs

Kruis hier de gewenste ontvangst- /betaalwijze aan. Let op het minimum
(excl. promotiemiddelen) en maximum (incl. promotiemiddelen) bestedingsbedrag.
Ontvangen
via de post

Eenmalige machtiging (€ 100 - € 1000)
Aanvrager machtigt Forever Living Products om eenmalig
het verschuldigde bedrag af te schrijven van zijn/haar
bankrekeningnummer.

,

Doorlopende machtiging (€ 100 - € 1000)
Aanvrager machtigt Forever Living Products om tot
wederopzegging de verschuldigde bedragen af te schrijven
van zijn/haar bankrekeningnummer.

,
,

MasterCard (€ 100 - € 2000)
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Nr:

,

Vervaldatum:

,

,
,
,

Overboeking (€ 1000 - € 2000)
op bankrekeningnummer: 69.09.20.172
t.n.v. Forever Living Products te Baarn

Afhalen op een
Kiala Punt

Contant (€100 - € 525)

K0
IIIII

Eenmalige machtiging (€ 100 - € 1000)
Aanvrager machtigt Forever Living Products om
eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven
van zijn/haar bankrekeningnummer.

Kijk op www.kiala.nl
of neem contact op
met 0900-23554252
voor het dichtsbijzijnde Kiala Punt.

Doorlopende machtiging (€ 100 - € 1000)
Aanvrager machtigt Forever Living Products om tot
wederopzegging de verschuldigde bedragen af te schrijven
van zijn/haar bankrekeningnummer.
MasterCard (€ 100 - € 2000)

,

Overboeking (€ 1000 - € 2000)
op bankrekeningnummer: 69.09.20.172
t.n.v. Forever Living Products te Baarn

Afhalen op
de eerstvolgende
Jonathan Dag

Contant (€100 - € 2000)
PIN (€ 100 - € 2000)
Neem telefonisch contact op met ons Service Team
om te controleren of uw bestelling tijdig is ontvangen.

,

,

Afhalen op
het hoofdkantoor
te Baarn

Contant/Comptant (€100 - € 2000)
PIN (€ 100 - € 2000)
Bij het inschrijven op het hoofdkantoor.

Met de ondertekening van dit formulier bevestigt u bovenstaande bestelling.

Handtekening aanvrager
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Alleen bij MasterCard CVC2 code:

,

,

_

Vervaldatum:

,
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Visa (€ 100 - € 2000)
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Alleen bij MasterCard CVC2 code:

,
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Visa (€ 100 - € 2000)

_

Datum

.
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Voornaam

E-mail

.

Af te scheuren door het hoofdkantoor
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Achternaam aanvrager
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Voorwaarden
Indien u wordt geaccepteerd als nieuwe distributeur verklaart u dat:
1. u handelt uit eigen naam en dat u 18 jaar of ouder bent.
2. deze aanvraag na ontvangst en goedkeuring door Forever Living Products
Netherlands BV (FLP) over zal gaan in een bindende overeenkomst tussen
u en FLP. Voor de datum van ondertekening van deze aanvraag bent u niet
eerder ingeschreven als distributeur van FLP in de Benelux. Indien u al FLP
distributeur bent in een land buiten de Benelux dan verklaart u dat u
gebruik maakt van uw originele sponsor uit dit land.
3. u zelfstandig ondernemer bent en zich bezighoudt met de verkoop van
consumentenproducten en het promoten van het marketingsysteem.
U bent geen werknemer of wettig vertegenwoordiger van FLP. U bent zelf
verantwoordelijk voor de naleving van landelijke, provinciale en lokale
wetten en regelgeving met inbegrip van, maar niet beperkt tot belasting,
premies en vergunningen. Uw vergoeding is gebaseerd op uw prestatie in
de verkoop van producten en niet op het aantal gewerkte uren. FLP is niet
verantwoordelijk voor het inhouden, innen of voldoen van welke belastingen en premies dan ook, tenzij vereist door wetten en regelgeving of door
een bindende afspraak met de desbetreffende autoriteit.
4. u weet dat er geen vereiste minimuminvestering of minimumvoorraad is.
Het is niet toegestaan om een grotere voorraad aan te leggen dan dat u
redelijkerwijs verwacht te kunnen verkopen.
5. u het Samenwerkingsreglement van FLP heeft ontvangen en gelezen.
U gaat ermee akkoord dat u uw onderneming in overeenstemming met
dit Samenwerkingsreglement voert. U begrijpt dat indien u door uw
handelingen of gebrek aan handelingen de inhoud van het Samenwerkingsreglement misbruikt, verkeerd voorstelt of schendt met inbegrip van, maar
niet beperkt tot het gebruik van onbevoegd promotiemateriaal FLP uw
distributeurschap kan beëindigen.
6. u ermee akkoord gaat dat FLP, na redelijke kennisgeving, deze overeenkomst
en/of het Samenwerkingsreglement kan wijzigen of amenderen om een
levensvatbaar marketingsysteem te handhaven, te voldoen aan wettelijke
vereisten of zich te schikken naar veranderingen in economische omstandigheden en dat u uw onderneming zult voeren overeenkomstig deze
wijzigingen of amendementen.
7. u om de producten van FLP en het marketingsysteem goed te kunnen
promoten, alle vormen van door uzelf ontwikkelde promotie, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot internet en gedrukt materiaal, voor gebruik
voorlegt aan en schriftelijk laat goedkeuren door FLP.
8. u op elk moment deze overeenkomst rechtsgeldig kunt beëindigen door een
schriftelijke opzegging per aangetekende post te sturen aan FLP. Indien u
hiertoe zou besluiten, zullen alle producten die u heeft aangekocht van
FLP en die zich in een verkoopbare staat in uw bezit bevinden, worden
teruggekocht overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in het Samenwerkingsreglement.
9. u ermee akkoord gaat dat FLP haar producten aan u als distributeur beschikbaar zal stellen en dat FLP uw verkoopsresultaten zal beoordelen zoals
beschreven in het Samenwerkingsreglement.
10. u gedurende uw distributeurschap de inhoud van deze overeenkomst en
het Samenwerkingsreglement niet zal schenden. FLP zal u betalen voor uw
verkoopresultaten in overeenstemming met de bonussen zoals omschreven
in het Samenwerkingsreglement.
11. deze overeenkomst persoonlijk van karakter is. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien kunnen niet aan derden
worden overgedragen behalve in geval van uw overlijden.
12. op alle overeenkomsten tussen FLP en u het Nederlands recht van toepassing is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. De bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd ten aanzien
van alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze overeenkomsten tussen u en FLP.
13. echtparen samen zullen worden gesponsord op hetzelfde formulier ‘Aanvraag
Distributeurschap’. Echtparen kunnen niet elkaar sponsoren. Indien één
persoon van het echtpaar ervoor kiest geen distributeur te zijn, stemt de
persoon die optreedt als de distributeur er uitdrukkelijk mee in en begrijpt
deze dat zijn/haar distributeurschap kan worden beëindigd indien handelingen van de niet-distributeur de onderneming zouden schenden.
14. FLP verwacht dat haar distributeurs zichzelf met de hoogste ethiek en
integriteit gedragen. U zult zich hieraan houden en verklaart dat u nooit
bent veroordeeld voor een misdrijf.

