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Met computer/typemachine of blokletters invullen 

Aanvraag en overeenkomst Retail Customer   

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 

Informatie van de aanvrager 
       

 
       

                                      

ACHTERNAAM GEBOORTEDATUM
 GESLACH
T 

TELEFOON OVERDAG 

                                        

VOORNAMEN (INCL. TUSSENVOEGSELS) TELEFOON 'S AVONDS MOBIELE TELEFOON 
             

E-MAILADRES AANVRAGER  FAXNUMMER 

                                        

ADRES  POSTCODE 

                                        

STAD LAND  

Informatie echtgeno(o)t(e) 
                                      

ACHTERNAAM ECHTGENO(O)T(E) GEBOORTEDATUM GESLACHT 
                                        

ECHTGENO(O)T(E) (VOORNAMEN EN TUSSENVOEGSELS) TELEFOON OVERDAG MOBIELE TELEFOON 
             

E-MAILADRES ECHTGENO(O)T(E)   
 

  
 
Heeft uw echtgeno(o)t(e) zich ooit geregistreerd bij Sunrider? 
 � Ja  � Nee (Indien ja, ID-nummer ____________________________ Land van herkomst ________________________ ) 
 
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 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 in werking te kunnen treden, 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 
 
 
Handtekening aanvrager  Datum  
    

Informatie sponsor  Alleen voor intern 
gebruikt 

ACHTERNAAM TELEFOON OVERDAG Datum van ontvangst: 

                     

VOORNAMEN (INCL. TUSSENVOEGSELS) TELEFOON 'S AVONDS ID-nummer: 

                     

LAND FAXNUMMER Autorisatiecode: 

                     

E-MAILADRES SPONSOR ID- NUMMER Ingevoerd door: 

                     

 
  

DD MM JJ 

DD MM JJ 

x 

DD MM JJ 



    
Initialen Datum 

OVEREENKOMST RETAIL CUSTOMER SUNRIDER 
LEES DEZE OVEREENKOMST VOORDAT U BESLUIT EEN RETAIL CUSTOMER ("Retail Customer") VAN SUNRIDER TE 
WORDEN. Dit is een overeenkomst tussen 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 Retail Customer te kunnen worden, 
voor gebruik door u van de website van Sunrider en voor de aanschaf en het gebruik door u van de producten van Sunrider®. U moet ten 
minste 18 jaar oud zijn om een Retail Customer te kunnen worden. 
 
Indien u de website of mobiele applicatie van Sunrider gebruikt, met inbegrip van alle webpagina's en alle informatie, gegevens, tekst, 
software, informatie, afbeeldingen en andere informatie die hierin zijn opgenomen, of u producten of diensten van Sunrider® gebruikt of 
aanschaft, bevestigt u dat u deze overeenkomst aanvaardt. 
 
 
1. Deze overeenkomst wordt verondersteld te zijn aanvaard door Sunrider wanneer Sunrider u dit via e-mail bevestigt. De looptijd van 

deze overeenkomst bedraagt 12 maanden vanaf de datum dat Sunrider een bevestiging per e-mail stuurt en zal elke 12 maanden 
automatisch worden verlengd tenzij uw klantenaccount inactief raakt. Uw account zal inactief worden indien u gedurende twee jaar 
geen aankopen doet. U gaat akkoord met alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, met inbegrip van het recht van Sunrider 
om deze overeenkomst zonder aankondiging naar eigen goeddunken gedeeltelijk of geheel te wijzigen. 

2. Sunrider behoudt zich het recht voor elke willekeurig aanvrager een klantenaccount te weigeren en Sunrider kan naar eigen 
goeddunken en zonder opgaaf van redenen besluiten een klantenaccount op te heffen. 

3. Op klantenaccounts zijn alle regels van toepassing die door Sunrider worden bepaald en Sunrider kan deze regels van tijd tot tijd 
zonder aankondiging wijzigen. 

4. U begrijpt en stemt ermee in dat u de producten van Sunrider® alleen voor persoonlijk gebruik aanschaft en dat u de producten van 
Sunrider® niet mag verkopen aan iemand anders, of dit nu via internet, op een vlooienmarkt, via advertenties in de krant, directe 
verkoop of op andere wijze gebeurt. Als u interesse hebt in het verkopen van producten van Sunrider®, kunt u zich online aanmelden 
als onafhankelijke ondernemer (Independent Business Owner, IBO). U begrijpt dat deze overeenkomst, indien u besluit deel te nemen 
aan dit zakelijke schema van Sunrider, zal worden vervangen door de toepasselijke overeenkomst voor onafhankelijke ondernemers. 

5. Sunrider accepteert Visa, MasterCard, persoonlijke cheques en overschrijvingen. Alleen een klant die bevoegd is om te tekenen voor 
de desbetreffende creditcard/rekening mag via dergelijke accounts bestellingen plaatsen.  

6. Om een vlotte bezorging van de producten te kunnen garanderen, is een volledig adres met geldig telefoonnummer nodig. Sunrider zal 
verwerkingskosten van 10% in rekening brengen voor alle niet-bezorgbare of geweigerde zendingen. Sunrider zal zich inspannen om 
een vlotte bezorging te garanderen, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden indien bestellingen met vertraging worden bezorgd. 
Klanten moeten bevestigen 1) dat het ontvangen product overeenkomt met de producten op de vrachtbrief en 2) dat het product niet 
beschadigd is. Neem voor vragen of bestellingen die niet zijn aangekomen contact op met de Business Service Representatives via 
info@sunrider.co.uk of bel +44 (0) 20 7121 9363. 

7. Raadpleeg ons beleid voor retourzendingen op https://shop.sunrider.com/CustService/Returns.asp 
8. 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. 

9. 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. 

10. 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, mits alle artikelen in verkoopbare 
conditie aan Sunrider worden geretourneerd. 

11. Hierbij geeft u Sunrider toestemming periodiek verschillende promotie- en reclamematerialen naar uw e-mailadres te sturen met 
betrekking tot de producten, diensten en aanbiedingen van Sunrider. 

12. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan Sunrider® Europe worden vertrouwelijk bewaard overeenkomstig de UK Data 
Protection Act 1998. 

 
Bijgewerkt en in werking getreden in september 2017. 

https://shop.sunrider.com/CustService/Returns.asp

