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Aanvraag en overeenkomst onafhankelijke ondernemer
Sunrider Europe Inc. • 38 Soho Square • Londen • W1D 3HB • Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 (0)20 7121 9388 • Fax: +44 (0)20 7121 9328 • E-mail: info@sunrider.co.uk • www.sunrider.com

DATUM VAN INDIENING
DD MM JJ

Informatie van de aanvrager
ACHTERNAAM

BURGER- SERVICENUMMER

GEBOORTEDATUM

VOORNAMEN (INCL. TUSSENVOEGSELS)

TELEFOON OVERDAG

TELEFOON 'S AVONDS

DD

MM

E-MAILADRES AANVRAGER

MOBIELE TELEFOON

ADRES

FAXNUMMER

STAD

LAND

POSTCODE

ACHTERNAAM ECHTGENO(O)T(E)

BURGER- SERVICENUMMER

GEBOORTEDATUM

VOORNAMEN ECHTGENO(O)T(E) (INCL. TUSSENVOEGSELS)

TELEFOON OVERDAG

TELEFOON 'S AVONDS

GESLACHT

JJ

Informatie echtgeno(o)t(e)
DD

E-MAILADRES ECHTGENO(O)T(E)

MM

GESLACHT

JJ

MOBIELE TELEFOON

Heeft uw echtgeno(o)t(e) zich ooit geregistreerd bij Sunrider?
Ja

Nee

(Indien ja, ID-nummer ____________________________ Land van herkomst ________________________ )

Word een onafhankelijke ondernemer van Sunrider door een
startpakket*
aan te schaffen voor € 108, £ 90, CHF 120 of SEK 1040.

CONTANT

CHEQUE
(Op naam van SUNRIDER EUROPE INC.)

*Plus toepasselijke belastingen

CREDITCARD

NL

MasterCard

BANKOVERSCHRIJVING

Taal van voorkeur:
EN

Visa

KAARTNUMMER AANVRAGER

FR

DE

CHI
VERVALDATUM

Ik heb mijn startpakket ontvangen. (Vul hieronder naast
de handtekening het serienummer in.)

MA

BEVEILIGINGSCODE

JR

TOTAAL

Handtekening:

Door hieronder uw handtekening te zetten, bevestigt u dat u de voor- en achterkant van deze aanvraag en overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met de algemene
voorwaarden die op de voor- en achterkant van deze aanvraag en overeenkomst en in de meest recente Business Guide zijn opgenomen. Ook verklaart u dat de informatie
hierboven volledig en juist is en dat u ten minste 18 jaar oud bent. U gaat ermee akkoord dat een kopie van deze ondertekende aanvraag en overeenkomst even geldig is als
het origineel. Onderteken de aanvraag (voorkant) en plaats uw initialen op de overeenkomst (achterkant) en stuur beide terug naar Sunrider. Om in een bepaalde maand als
geldig te kunnen worden beschouwd, moeten deze aanvraag en overeenkomst een poststempel hebben van uiterlijk de laatste dag van die maand of door Sunrider worden
ontvangen op de laatste dag van die maand. Bovendien verklaar ik dat ik mijn beslissing om een onafhankelijke ondernemer (IBO) van Sunrider te worden alleen heb
gebaseerd op de informatie over inkomsten die is opgenomen in de meest actuele openbaarmakingsverklaring met betrekking tot inkomsten.
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OVEREENKOMST VOOR ONAFHANKELIJKE ONDERNEMERS
LEES DEZE OVEREENKOMST VOORDAT U BESLUIT ZICH TE REGISTREREN ALS ONAFHANKELIJKE
ONDERNEMER (INDEPENDENT BUSINESS OWNER, "IBO"). Dit is een overeenkomst tussen The Sunrider
Corporation, handelend onder de naam Sunrider Europe Inc., (“Sunrider”) en u. In deze overeenkomst worden de
algemene voorwaarden uiteengezet waaraan u moet voldoen om een onafhankelijke ondernemer van Sunrider te
kunnen worden. De wederzijdse afspraken in aanmerking genomen en onder bezwarende titel, gaat u hierbij
akkoord met het volgende:
1. U moet 18 jaar of ouder zijn. U bent een onafhankelijke ondernemer en geen werknemer van Sunrider. Als
onafhankelijke contractant bent u zelf volledig verantwoordelijk voor de betaling van alle toepasselijke belastingen,
met inbegrip van belastingen voor zelfstandige ondernemers, en moet u alle noodzakelijke licenties, vergunningen
en overheidsgoedkeuringen verkrijgen die u nodig hebt om zaken te doen. U zult voor fiscale doeleinden niet
worden behandeld als werknemer.
2. U begrijpt dat schendingen van deze overeenkomst of de Sunrider® Business Guide ("Business Guide"), die door
verwijzing volledig deel uitmaakt van deze overeenkomst, schorsing of opheffing van uw onafhankelijke
ondernemer (IBO)-account tot gevolg kunnen hebben. U zult alle algemene voorwaarden in de meest recente versie
van de Business Guide, die door Sunrider kan worden gewijzigd, naleven. U zult de kwaliteit of het beoogde
gebruik van de producten van Sunrider® niet verdraaien of onjuist weergeven. De producten van Sunrider® mogen
niet worden gebruikt voor de diagnose, genezing, mitigatie, preventie of behandeling van medische aandoeningen
en onafhankelijke ondernemers van Sunrider zullen geen uitspraken of verklaringen doen die het tegendeel doen
vermoeden.
3. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Sunrider deze Business Guide naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk
kan aanpassen, wijzigen, aanvullen of herzien. Alle wijziging gaan onmiddellijk na aankondiging in. U kunt hiervan
op de hoogte worden gebracht via e-mail, post of de website van Sunrider op www.sunrider.com. Als u blijft
handelen als onafhankelijke ondernemer wordt u verondersteld dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard.
4. Deze overeenkomst wordt geacht door Sunrider te zijn aanvaard wanneer Sunrider u een acceptatiebrief of -email stuurt. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt 12 maanden vanaf de datum dat Sunrider de
acceptatiebrief- of -e-mail afgeeft en zal elke 12 maanden automatisch worden verlengd tenzij uw IBO-account
inactief raakt zoals omschreven in de Business Guide. De kosten van de verlenging zullen elke 12 maanden hierna
automatisch in rekening worden gebracht op de creditcard die aan uw account is gekoppeld, tenzij Sunrider uw
account al eerder heeft opgeheven. U moet uw account actief houden door ten minste € 180/£ 150/CHF 200/SEK
1740 aan producten van Sunrider® aan te schaffen om uw status als IBO van Sunrider te behouden. Door een
actieve account aan te houden, gaat u akkoord met alle algemene voorwaarden van de Business Guide, met inbegrip
van het recht van Sunrider om de Business Guide naar eigen goeddunken gedeeltelijk of geheel te wijzigen.
5. Geldend recht en geschillen: Eventuele geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met (i) deze
overeenkomst, (ii) uw gebruik van de producten van Sunrider® of (iii) uw relatie met Sunrider of de
functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, medewerkers, IBO's of klanten van het bedrijf, zullen worden
beheerst door de wetten van Engeland en Wales, zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige
wetgeving. U en Sunrider stemmen hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Verenigd
Koninkrijk met betrekking tot alle rechtshandelingen en juridische procedures die voortvloeien of verband houden
met (i) deze overeenkomst, (ii) uw gebruik van de producten van Sunrider® of (iii) uw relatie met Sunrider of de
functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, IBO's of klanten van het bedrijf.
6. Sunrider geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de IBO-websites, met inbegrip van garanties van
verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of getuigenissen. U moet niet afgaan op eventuele
verklaringen of garanties op IBO-websites.
7. De uiteindelijke groei en het succes zijn rechtstreeks afhankelijk van de individuele inspanningen en de verkoop
van producten aan anderen. Succes is het resultaat van hard werk, zorgvuldigheid en leiderschap. De mate van
succes hangt af van de effectiviteit waarmee deze kwaliteiten aan de dag worden gelegd.
8. Deze overeenkomst bevat, samen met de Business Guide, de volledige afspraken tussen de partijen met
betrekking tot de relatie met Sunrider en gaat boven eventuele andere overeenkomsten of afspraken waarvan sprake
is geweest. Indien wordt bepaald dat een deel van deze overeenkomst niet kan worden afgedwongen, zal de rest van
de overeenkomst nog steeds geldig zijn. Indien Sunrider nalaat een bepaling van deze overeenkomst af te dwingen,
doet Sunrider hierdoor geen afstand van het recht dezelfde bepaling in de toekomst af te dwingen.
9. U kunt deze overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening annuleren door Sunrider hiervan schriftelijk op de
hoogte te brengen. Na annulering hebt u recht op restitutie van de alle betalingen uit hoofde van deze overeenkomst,
Initialen

Datum

met inbegrip van de aankoopprijs van het startpakket (indien van toepassing), mits alle artikelen in verkoopbare
conditie aan Sunrider worden geretourneerd.
10. Hierbij geeft u Sunrider toestemming periodiek contact met u op te nemen en verschillende promotie- en
reclamematerialen naar u toe te mailen met betrekking tot de producten, diensten, het marketingplan en andere
zakelijke informatie van Sunrider.
11. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan Sunrider® Europe worden vertrouwelijk bewaard
overeenkomstig de UK Data Protection Act 1998.
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