Lifeplus Europe LTD
Aanvraag formulier NL Partner en overeenkomst

NL

Little End Road • St. Neots • Cambridgeshire • PE19 8JH • Engeland
Telefoon: Gratis (vanaf een vaste telefoonlijn): 08000 203639T +44 (0)1480 224665F +44 (0)1480 224666
info.eu@lifeplus.com • www.lifeplus.com

Naam Partner: .....................................................................................................................................………
Naam tweede Partner (indien van toepassing): …..........................................................................................
Bedrijfsnaam ..................................................................................................................................................
BTW-nummer indien van toepassing (voeg kopie van BTW-inschrijving bij):
Adres: .............................................................................................................................................................
Postcode: .......................................................................................................................................................
Telefoon: .........................................................................................................................................................
Fax: ................................................................................................................................................................
E-mailadres: ...................................................................................................................................................
Naam sponsor: ...............................................................................................................................................
Identificatienummer sponsor: .........................................................................................................................
Maatschap

BV/NV

Anders

Uw Lifeplus-bonus wordt direct op uw rekening bijgeschreven. U ontvangt een bonusoverzicht per email.
Als u vragen heeft over uw bonusoverzicht of –betaling, kunt u contact met ons opnemen op 08000203639.
Houder bankrekening: ...................................................................................................................................
Bank: ..............................................................................................................................................................
Adres bank: ....................................................................................................................................................
BIC/SWIFT: .....................................................................................................................................................
IBAN: .............................................................................................................................................................
Ik bevestig bij deze dat alle hiervoor vermelde gegevens juist zijn en dat ik meerderjarig ben en de onderhavige
overeenkomst mag aangaan. Ik verklaar en garandeer dat ik alvorens te tekenen alle contractuele documenten,
waaronder dit formulier en de algemene voorwaarden van Lifeplus (NL) die deel uitmaken van deze overeenkomst,
heb gelezen en begrepen. Ik verklaar dat ik me zal houden aan het in deze aanvraag en overeenkomst bepaalde
en de algemene voorwaarden van Lifeplus (NL) en eventueel andere door Lifeplus Europe Ltd. (”LPE”) verstrekte
documenten. LPE behoudt zich het recht voor deze documenten zonder nadere aankondiging te wijzigen.
LPE promoot voedings-, verzorgings- en daarmee verband houdende producten.
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Ik geef LPE toestemming de door mij verstrekte persoonsgegevens te bewaren en te verwerken voor haar doeleinden
waaronder mede begrepen marketing, te betalen provisie en de bedrijfsvoering van LPE. LPE mag deze gegevens
handmatig en/of elektronisch opslaan en geldt in dit kader als de verantwoordelijke. LPE zal de persoonsgegevens
verwerken zoals omschreven in haar Privacy policy die te vinden is op www.lifeplus.com/nl-nl/web-section/privacypolicy. LPE mag mijn persoonsgegevens bekend maken en doorgeven aan andere leden van de Lifeplus-groep en
derden (waaronder mede begrepen overige Partners die deel uitmaken van de LPE-familie) die binnen of buiten
de Europese Unie zijn gevestigd, waaronder in de Verenigde Staten, ten behoeve van LPE’s bedrijfsactiviteiten. De
gegevens van de betrokken ondernemingen worden op verzoek verstrekt.
Ik ben me ervan bewust dat er behalve het sluiten van deze Overeenkomst geen verplichting is Partner van
Lifeplus te worden, en dat elke aankoop van producten, verkoopmiddelen, documentatie uitsluitend op basis van
vrijwilligheid geschiedt.
Het is onrechtmatig voor de organisator of deelnemer aan een verkoopprogramma om mensen over te halen tot het
doen van een betaling door voordelen in het vooruitzicht te stellen in ruil voor toetreding van nieuwe deelnemers
aan het programma.
Het is onrechtmatig voor de organisator of deelnemer aan een verkoopprogramma om iemand over te halen een
betaling te doen door voordelen in het vooruitzicht te stellen in ruil voor de toetreding van nieuwe deelnemers aan
het programma.
Laat u niet misleiden door uitspraken dat dit een manier is om makkelijk veel geld te verdienen. LPE biedt geen
enkele garantie voor wat betreft inkomsten en geeft geen concrete prognoses. U bent zelf verantwoordelijk voor de
inkomsten die u al dan niet genereert. Alle inkomsten zijn het resultaat van de verkoop van producten.
Handtekening Partner: .......................................................................................... Datum: ..........................................
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