
Verzendadres                                                komt overeen met bovenstaand adres

Gegevens

VOOR- EN ACHTERNAAM (VEREIST)

STRAAT (VEREIST)                                   STAD (VEREIST)     

LAND (VEREIST)

E-MAILADRES (VEREIST)

MEDE-AANVRAGER (OPTIONEEL)

Informatie voor toegang tot account

4-CIJFERIGE PIN WACHTWOORD (8–12 KARAKTERS/ALFANUMERIEK/HOOFDLETTERGEVOELIG)

Inschrijver (persoon die jou bij YL hee! geïntroduceerd en ingeschreven)    Sponsor (directe upline en mogelijk ook je inschrijver)

VOOR- EN ACHTERNAAM (VEREIST) VOOR- EN ACHTERNAAM (VEREIST)   

DISTRIBUTEURSNR. (VEREIST) DISTRIBUTEURSNR. (VEREIST)   

AANVRAGER HANDTEKENING (VEREIST) DATUM

HANDTEKENING VAN MEDE-AANVRAGER (INDIEN ER SPRAKE IS VAN EEN MEDE-AANVRAGER) DATUM

IK HEB IN DE AFGELOPEN 2 JAAR EEN ACTIEF ACCOUNT GEHAD 

x

x

JA NEE

Young Living (Europe) Limited (het “bedrijf”) is de oprichter van dit bedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf promoot de verkoop van etherische oliën en 
gerelateerde accessoires, voedsel, huidverzorgingsproducten en schoonmaakproducten volgens een compensatieplan. De verkoop van deze producten wordt uitgevoerd 
door onafhankelijke distributeurs.   De distributeur heeft, naast de onkosten vermeld in clausule 6 op de volgende pagina, gedurende 12 maanden na inwerkingtreding 
van de overeenkomst geen verdere financiële verplichting. Daarnaast mag de distributeur besluiten om wel of geen producten of diensten te kopen onder deze 
overeenkomst. 

Ik bevestig dat ik alle voorwaarden in deze distributeursovereenkomst gelezen heb en ik verklaar dat ik deze voorwaarden begrijp en accepteer (inclusief de voorwaarden 
op de volgende pagina, het Beleid en procedures, het Privacybeleid en het compensatieplan) en ik dien bij deze een aanvraag in om een onafhankelijke distributeur te 
worden.

HERROEPINGSRECHT 
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na 
de dag waarop jij, of een derde partij anders dan door jou aangegeven, de laatste producten ontvangt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons via een 
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail - Young Living B.V., Peizerweg 97, 9727AJ, Groningen, Netherlands, customercare@youngliving.com, fax: 
+44 (0) 2038573431) - ) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor 
herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te 
verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.   

                                                                                              

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten 
ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 
dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.  Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je 
de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden 
gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar 
gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit deovereenkomst te herroepen 
aan ons hebt medegedeeld, aan ons of aan Young Living B.V. „YL Return“, Peizerweg 97, 9727AJ, Groningen, Netherlands terug te zenden of te overhandigen.  Je bent op 
tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je 
bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de 
kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

1. Het is een promotor of deelnemer aan een handelsplan wettelijk niet toegestaan om iemand over te halen om een betaling te doen door 
voordelen die voort kunnen komen uit het deelnemen aan een handelsplan.

2. Laat je niet misleiden door beweringen over makkelijk haalbare hoge inkomsten.           
3. Als je deze overeenkomst ondertekent, heb je 14 dagen de tijd om de overeenkomst in te trekken en je geld terug te vragen.               

HANDTEKENING VAN EEN OUDER OF WETTELIJKE VOOGD (INDIEN ER SPRAKE IS VAN EEN MINDERJARIGE)  DATUM
x
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Maak online een account aan op https://www .youngliving.com  (klik op “word lid”) 

YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS 
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GEBOORTEDATUM (VEREIST)  

TELEFOONNUMMER (VASTE LIJN) OF MOBIEL NUMMER (VEREIST) TELEFOONNUMMER WERK FAXNUMMER 

POSTCODE (VEREIST)  

YL lidmaatschapsnummer (indien van toepassing): 

DEZE AANVRAAG IS VOOR EEN ACCOUNT VOOR EEN MINDERJARIGE (16 en 17 jaar)

Klantenservice Europa tel: +44 (0)20 3935 9000 fax: +44 (0)2038 573431 e-mail: customercare@youngliving.com

INDIEN ANDERS: STRAAT STAD POSTCODE LAND (VEREIST)    

.BUUIFX�'SFODI�$IJFG�-FHBM��
4VTUBJOBCJMJUZ�0GGJDFS���:PVOH�-JWJOH�#�7�



Betaalmethode (je kunt de gewenste betaalmethode hier invullen of je kunt de betaalmethode ingeven in het Virtuele kantoor zodra je Young Living actief is. Neem contact op met de klantenservice  
als je vragen hebt over het aanmaken van een account.)

SELECTEER BETAALMETHODE  VISA        MC         VOORUITBETALING  ANDERS (Bankoverschrijving via de Europese klantenservice); SEPA (alleen voor AT/DE) en PAYPAL 
via het Virtuele kantoor

CREDITCARDNUMMER

HANDTEKENING VAN KAARTHOUDER  
(indien er gekozen wordt voor betaling met creditcard)

FACTUURADRES CREDITCARD          

/
VERVALDATUM BEWAAR KAARTGEGEVENS

x

Distributeursovereenkomst - Pagina 2
YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS 

Tel: 0044 (0) 20 3935 9000 | Fax: 0044 (0)20 38 573431 | KVK-nummer 73123404 | NL859364409B01

ALS JE ERVOOR KIEST OM JE ACCOUNT AAN TE MAKEN VIA DE KLANTENSERVICE:
De klantenservice kan een Young Living account voor je aanmaken en contact met je opnemen als dit gedaan is.  Wijzig je 

wachtwoord en PIN als je voor het eerst inlogt.  
Je kunt er ook voor kiezen om je account online aan te maken via https://www.youngliving.com 

PRIVACYBELEID

1. Privacy

a. Young Living (het bedrijf) verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens waaronder je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om je te kunnen ondersteunen en met je te 
kunnen communiceren over (i) producten en promoties, (ii) je distributeursschap en downline, (iii) bonussen) en (iv) andere relevante zakelijke kwesties. Je wordt bij deze attent 
gemaakt op de verwerking van je gegevens door Young Living. Door je distributeursschap voort te zetten geef je toestemming voor de bewaring van alle verstrekte gegevens op 
het hoofdkantoor van Young Living in de Verenigde Staten en door derde partijen namens het bedrijf.  Je hebt het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens, verificatie van je 
persoonlijke gegevens en je hebt het recht om wijziging en correctie van je persoonlijke gegevens aan te vragen. Neem contact op met onze klantenservice of met: 

Tsutomu L. Johnson
External Data Protection Officer 
201 South Main Street, 
Suite 1800 Salt Lake City, Utah 84111 
DPO@youngliving.com

b. Autorisatie voor het gebruik van je persoonlijke gegevens Met de voortzetting van je Young Living distributeursschap ga je uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van je 
persoonlijke gegevens door het bedrijf en geef je toestemming tot: 

i. de overdracht en openbaarmaking van gegevens, welke (i) je met het bedrijf gedeeld hebt in verband met je distributeursschap en downline, of (ii) die ontstaan zijn door je 
activiteit als distributeur, bij (A) onze eigen en geaffilieerde bedrijven en hun gegevensverwerkers in eender welke locatie, (B) je upline indien Young Living van mening is dat er 
noodzaak is, en (C) toepasselijke overheidsinstanties of regelgevende instanties indien wettelijk vereist.  Je hebt de optie om de overdracht van bepaalde gegevens aan je upline 
te blokkeren indien deze blokkering de uitvoering van de overeenkomst niet belemmert. 

ii. Het gebruik van je persoonlijke gegevens voor de erkenning van distributeurs en in materiaal van Young Living tenzij je schriftelijk bezwaar aantekent. Daarnaast ga je ermee 
akkoord dat enig andere bekendmaking van je persoonlijke gegevens onderhevig is aan ons privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd herzien en gewijzigd worden. Als 
distributeur van Young Living verklaar je bij deze dat je op de hoogte bent van de inhoud van ons privacybeleid en ga je akkoord met de navolging van de voorwaarden in dit bele
id. 

Een gedetailleerde versie van ons privacybeleid is binnenkort op onze website beschikbaar.
Je kunt de e-mailvoorkeuren op ieder moment wijzigen.

2. Verplichtingen van distributeur bij gezamelijk beheer: Jij (de distributeur) begrijpt en garandeert dat je een gezamenlijke beheerder bent van gegevens ontvangen van klanten en 
dus: 

a. Zul je persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het Beleid en procedures en instructies van het bedrijf. 
b. Zul je persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met lokale privacy- en veiligheidswetten en -voorschriften.
c. Zul je geen persoonlijke gegevens overschrijven naar organisaties die niet met het Bedrijf geaffilieerd zijn zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf. 
d. Zul je passende technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonlijke gegevens die je 

verwerkt te waarborgen. 
e. Zul je geen verwerker gebruiken om persoonlijke gegevens te verwerken zonder toestemming van het bedrijf.  Wanneer het bedrijf toestemming geeft voor het gebruik van een 

verwerker om persoonlijke gegevens te verwerken, moet de verwerker schriftelijk bewijs leveren aan het bedrijf dat er voldaan wordt aan de Verplichtingen van distributeur, zoals 
vermeld in sectie 2(b) en de Verplichtingen tot vertrouwelijkheid, zoals hieronder beschreven. 

f. Zul je het bedrijf op de hoogte stellen als enige wet of wettelijke vereisten voorkomen dat je voldoet aan de verplichtingen in het Beleid en bepalingen of het naleven van de 
instructies van het bedrijf. Het bedrijf mag het gezamelijk beheer van persoonlijke gegevens opschorten en verdere verwerking beëindigen conform het Beleid en bepalingen. 

g. Zul je interne documentatie van alle verwerkers en verwerking van persoonlijke gegevens bijhouden. Op zijn minst bevatten deze documenten de soorten persoonlijke gegevens 
die door jou of de verwerker verwerkt worden en de methoden die gebruikt worden om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van dergelijke gegevens te 
waarborgen.

h. Zul je het bedrijf voorzien van alle nodige informatie die aantonen dat jij voldoet aan de verplichtingen in deze sectie. Zul je audits en inspecties toestaan en bijdragen aan audits 
en inspecties van het bedrijf of een door het bedrijf aangestelde auditor om vast te stellen dat je voldoet aan de verplichtingen in deze sectie. 

i. Zul je het bedrijf direct en schriftelijk, of per e-mail, op de hoogte stellen van het volgende:
i. Een verzoek tot toegang, rectificatie, verwijdering, overdracht, bezwaar of beperking van gegevens verwerkt volgens deze sectie; 
ii. Enig ander verzoek of klacht van een klant.
iii. Enig(e) vraag, klacht, onderzoek of verzoek van een gegevensbeschermingsautoriteit. 
iv. Enig verzoek voor de openbaring van gegevens van een publieke entiteit in relatie de manier waarop jij gegevens verwerkt. 
v. Je ondersteunt het bedrijf door te voldoen aan de verplichtingen in (i)-(iv).
j. Je werkt samen met het bedrijf om te voldoen aan lokale privacy- en veiligheidswetten en -voorschriften.
k. Alle informatie verzameld tijdens je distributeursschap is “vertrouwelijke informatie”.  In verband met de uitvoering van de distributeursovereenkomst heeft elke partij (de 

“ontvanger”) toegang tot vertrouwelijke informatie van de andere partij (de “verstrekker”). De ontvanger zal de vertrouwelijke informatie van de verstrekker uitsluitend gebruiken 
in verband met het uitvoeren van de distributeursovereenkomst. De ontvanger zal de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie limiteren tot de bestuurders, functionarissen 
en werknemers van ontvangers die dergelijke informatie in overeenstemming met de distributeursovereenkomst nodig hebben. De ontvanger is verantwoordelijk voor het naleven 
van de voorwaarden en bepalingen van deze overeekomst. De ontvanger beschermt de vertrouwelijke informatie van ongeautoriseerd(e) gebruik, toegang of openbaarmaking 
op dezelfde manier als hij/zij zijn/haar eigen vertrouwelijke informatie beschermt. De ontvanger garandeert de vernietiging van alle kopieën van de vertrouwelijke informatie van 
de verstrekker op verzoek van de verstrekker, met uitzondering van één (1) kopie voor zover noodzakelijk voor de ontvanger om te voldoen aan de wetten en bepalingen (en 
de ontvanger zal dergelijke vertrouwelijke informatie van de verstrekker na de wettelijke periode vernietigen). Het bedrijf mag gebruikmaken van derde partijen (verwerkers) die 
veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen. De verplichtingen van de ontvanger in deze sectie zijn tot twee jaar na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht. 

l. Na de beëindiging van deze distributeursovereenkomst of op verzoek van het bedrijf om persoonlijke gegevens te verwijderen of terug te geven, verwijder je of geef je 
bestaande kopieën van de gegevens terug tenzij lokale wetgeving bewaring van de gegevens eist. Wanneer lokale wetgeving de bewaring van gegevens eist, bescherm je de 
vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van de informatie; stop je met het verwerken van de informatie; en voldoe je nog steeds aan je verplichtingen als gezamenlijke 
beheerder. 

Ik bevestig dat ik alle voorwaarden in deze distributeursovereenkomst gelezen heb en ik verklaar dat ik deze voorwaarden begrijp en accepteer (inclusief de voorwaarden op de 
volgende pagina, het Beleid en procedures, het Privacybeleid en het compensatieplan) en ik dien bij deze een aanvraag in om een onafhankelijke distributeur van Young Living te 
worden.

AANVRAGER HANDTEKENING (VEREIST) DATUM
x

YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS 

Tel: 0044 (0) 20 3935 9000 | Fax: 0044 (0)20 38 573431 | KVK-nummer 73123404 | NL859364409B01



ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DISTRIBUTEURSOVEREENKOMST  
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de aanvrager, zoals genoemd op de eerste pagina van dit formulier 

(de “Distributeur”) en Young Living Europe B.V.  (“Young Living”, “wij” of het “Bedrijf”). 

1. Een onafhankelijke distributeur begrijpt en gaat akkoord met het
volgende:

(a) Deze overeenkomst treedt in werking op de datum die op de
volgende pagina vermeld wordt;

(b) De distributeur zal de producten van het bedrijf verkopen en
promoten in overeenstemming met de voorwaarden in deze
overeenkomst (“de algemene voorwaarden”) en de voorwaarden in
de actuele versies van het Beleid en procedures, het Privacybeleid en
het compensatieplan. Deze documenten zijn losstaande documenten
en in dit geval samengevoegd om de overeenkomst tussen de
distributeur en het bedrijf te ondersteunen; en

(c) De distributeur dient aan te kunnen tonen dat hij/zij 18 jaar of ouder
is bij ondertekening van deze overeenkomst.

(d) Een individu jongere dan 16 jaar (een “minderjarige”) mag lid
worden volgens de volgende voorwaarden: de ouder of wettelijke
voogd van de minderjarige dient de distributeursovereenkomst
te ondertekenen en volledige verantwoordelijkheid te nemen
voor het account van de minderjarige en de minderjarige zelf.
De minderjarige dient een unieke betaalmethode te gebruiken
op het account (los van de ouder of wettelijke voogd). Daarnaast
dient de minderjarige de distributeursovereenkomst opnieuw te
ondertekenen als hij/zij meerderjarig (18) wordt. Indien dit niet
binnen drie maanden na de 18e verjaardag gebeurt, kan het account
van de meerderjarige tijdelijk geblokkerd worden.

2. Je hebt het recht om anderen te sponsoren als Young Living
distributeurs en om producten aan te schaffen voor je bedrijf,
producten op de markt te brengen en om zakelijke kansen te
promoten in landen waar Young Living actief is.

3. De distributeur bevestigt dat hij/zij momenteel geen Young Living
distributeur is of geweest is in de afgelopen 12 maanden.

4. Je kunt distributeur worden zonder enige aankoop of investering te
doen.

5. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat één van de partijen de
overeenkomst opheft of de distributeur inactief wordt (dit betekent
dat de distributeur in een periode van 12 maanden geen producten
besteld, zoals omschreven in sectie 14 van het Beleid en procedures).

6. Onkosten worden alleen in rekening gebracht als

(a) de distributeur commissie verdient of

(b) als de distributeur om het opnieuw uitschrijven van een  cheque
vraagt. Deze “onkosten” worden omgezet naar euro’s in
overeenstemming met de wisselkoers ten tijde van het omzetten van
de valuta. De maandelijkse onkosten voor commissies zijn niet meer
dan $5  (£3.65/!4.25/SEK40.30) per maand of $60 (£43.80/!51.00/
SEK483.60) per jaar, echter de onkosten over ongebruikte credits op
het account kunnen mogelijk de genoemde bedragen overschrijden.
De onkosten dekken alle kosten gekoppeld aan het account,
regelmatige updates, nieuwsbrieven, etc. Neem contact op met de
klantenservice indien je vragen hebt over de wisselkoers. 

7. Het bedrijf kan deze algemene voorwaarden, het Beleid en
procedures, het compensatieplan, documenten en de prijzen van
producten naar eigen goeddunken aanpassen. De toestemming van
de distributeur is daarvoor niet vereist en de distributeur zal op de
hoogte gebracht worden van dergelijke wijzigingen. Dit kan per
distributeur gebeuren of per algemeen bericht. Bij wijzigingen in
de jaarlijkse "nanciële verplichtingen van de distributeur geeft het
bedrijf minimaal 60 dagen voordat de wijzigingen van kracht gaan
een schriftelijke waarschuwing.

8. De distributeur is een onafhankelijk persoon verantwoordelijk
voor zijn/haar bedrijf en is geen werknemer, partner, agent of
joint venturer van Young Living. Deze overeenkomst betekent niet
de verkoop van distributeursschap, een franchise of licentie: de
distributeur hoeft geen onkosten te betalen voor het recht op het
distributeren van producten volgens de overeenkomst.

9. De distributeur is persoonlijk aansprakelijk voor enige belasting,
inclusief inkomstenbelasting, nationale verzekeringen en de juiste
betaling van BTW over verkopen en commissies. De distributeur
dient documentatie bij te houden om er zeker van te zijn dergelijke
belastingen betaald worden.

10. Betalingen van het bedrijf aan de distributeur worden berekend en
uitbetaald volgens het compensatieplan.

11. De distributeur mag het distributeursschap of de rechten van
distributeursschap niet overdragen aan een ander persoon, bedrijf
of rechtspersoonlijkheid zonder vooraf gegeven schriftelijke
toestemming van het bedrijf.

Beperkingen van de distributeur

12. De distributeur gaat gedurende de overeenkomst, en zes maanden
na het verlopen van de overeenkomst, akkoord met het niet werven
(direct of indirect) van andere distributeurs die hij/zij niet persoonlijk
sponsort met als doel het verkopen, aanbieden van verkopen of
promoten van producten, diensten of zakelijke kansen, investeringen
of leningen die niet aangeboden of gepromoot worden door Young

Living. Ook onderneemt de distributeur geen actie die als gevolg 
de beëindiging of verkorting van de zakelijke relatie tussen Young 
Living en de betreffende distributeur kan veroorzaken.    

13. Om een juiste samenwerking, ontwikkeling en het dienen van
de markt te garanderen, mag een distributeur geen producten
verkopen aan retailers. Echter, distributeurs mogen producten van
Young Living aanbieden op commerciële plekken waar professionele
diensten de voornamelijkste bron van inkomsten zijn en de verkoop
van de producten op de tweede plaats komt. Deze commerciële
plekken bestaan uit, maar zijn niet gelimiteerd tot, kuuroorden
en winkels die schoonheidsproducten verkopen. Doktoren of
dokterspraktijken vallen hier niet onder.

14. Feitelijke cross-line rekrutering of sponsoring, of pogingen
daartoe zijn streng verboden. Raadpleeg 3.11.5 van het Beleid en
procedures.

15. De distributeur erkent en stemt ermee in dat de bepalingen in
clausules 12, 13 en 14 een onmisbaar onderdeel vormen van deze
overeenkomst en dat ze uitvoerbaar zijn en, na professioneel
advies ingewonnen te hebben, dat de beperkingen in dergelijke
convenanten eerlijk en redelijk zijn in de context van deze
overeenkomst. De partijen erkennen echter dat dergelijke
beperkingen mogelijk ongeldig of niet-afdwingbaar worden
door veranderende omstandigheden, openbare orde of andere
onvoorziene redenen en bijgevolg indien een of meer van de
beperkingen in deze clausule ofwel, individueel of samen worden
beoordeeld om welke reden dan ook om verder te gaan dan
hetgeen onder alle omstandigheden redelijk is voor de bescherming
van de legitieme belangen van het bedrijf, maar redelijk en/
of afdwingbaar zou worden geacht krachtens regulatie 6 (2) van
de Trading Schemes Regulations 1997 na beëindiging van deze
overeenkomst indien een bepaalde beperking of beperkingen op
enigerlei wijze zijn geschrapt of beperkt (inclusief onverminderd de
regelmatigheid van het voorgaande, enige verkorting van de duur
of het geogra"sche gebied) zijn de genoemde beperkingen van
toepassing met dergelijke weglatingen of beperkingen. 

Plichten van de distributeur

16. De distributeur zal alleen geprint materiaal dat door het bedrijf
geproduceerd is gebruiken om het bedrijf te representeren,
andere distributeurs te trainen en/of producten te representeren.
Beweringen, verklaringen, bekendmakingen of garanties die niet
voorkomen in materiaal van het bedrijf mogen niet gedeeld worden
bij het verkopen van de producten of het rekruteren van potentiële
distributeurs.   Aanvullend materiaal voor promoties mag alleen
gebruikt worden in buitengewone omstandigheden en moet voor
gebruik schriftelijk goedgekeurd worden door het bedrijf.

17. Indien de distributeur andere distributeurs sponsort, dient de
distributeur persoonlijk contact te onderhouden met betreffende
distributeurs, toezicht te houden en ondersteuning te bieden in de
vorm van bijvoorbeeld training zoals omschreven in sectie van 4 van
de voorwaarden.

18. Een distributeur dient zich te allen tijde op een ethische, wettelijke,
morele en "nancieel juiste manier te gedragen (in overeenstemming
met het Beleid en procedures en de Gedragscode) en zal niet
deelnemen aan enige activiteit die het bedrijf of andere distributeurs
in een verkeerd daglicht kan zetten. Een distributeur mag geen
misleidende, bedrieglijke of oneerlijke rekruteringsmethodes
gebruiken. Het schenden van deze gedragscode is reden voor de
directe beëindiging van de overeenkomst en de verbeuring van
toekomstige commissies.

19. Een distributeur mag de handelsnaam en/of handelsmerken van
het bedrijf niet gebruiken, behalve in materiaal verspreid door het
bedrijf of als er sprake is van expliciete, schriftelijke toestemming
van het bedrijf.

20. De distributeur dient alle van toepassing zijnde wetten en regulaties
(inclusief de Direct Selling Association’s Code of Business Conduct en
Gedragscode) betreffende deze overeenkomst en de promotie en
verkoop van producten na te leven. Daarnaast dient de distributeur
enige benodigde licenties voor het runnen van een bedrijf zelf te
bekostigen.

21. De distributeur mag niet namens het bedrijf spreken over producten
of diensten in een interview of tv-programma’s, op de radio, in de
pers of media tenzij er schriftelijke toestemming is gegeven door
het bedrijf.  Indien de distributeur door één van de bovenstaande
voorbeelden gecontacteerd wordt, dient de distributeur hen door te
verwijzen naar het bedrijf.

22. De distributeur is verantwoordelijk voor het betalen van alle
administratiekosten, bestellingen en enige kosten verschuldigd
aan het bedrijf. Commissie wordt overgeschreven als krediet op
je Young Living account of naar een bankrekening naar keuze (in
het land waar je woont). Commissie van minder dan $25 USD
(£18,25/!21,25/SEK201,50) wordt direct overgeschreven naar het
Young Living account. Commissie wordt berekend in Amerikaanse
dollar en vervolgens omgezet in de lokale valuta volgens een



wisselkoers van het bedrijf. Deze wisselkoers wordt van tijd tot tijd 
bijgewerkt.   Neem contact op met de klantenservice om andere 
opties betreffende de uitbetaling van commissie te bespreken.

23. De distributeur erkent dat commissies alleen uitbetaald worden
over verkopen en aangeboden diensten. Er worden geen
commissies of andere uitbetalingen gedaan voor het sponsoren
van andere distributeurs en er is geen sprake van gegarandeerde
inkomsten louter voor deelname aan het compensatieplan.        .
De distributeur bevestigt dat noch het bedrijf noch de upline-
sponsor beweringen heeft gedaan over gegarandeerde winsten
of representaties van verwachte winsten die zouden kunnen
voortvloeien uit hun inspanningen als distributeur. De distributeur
erkent dat succes als distributeur voortkomt uit verkopen, diensten
en de ontwikkeling van een onafhankelijk netwerk.

24. Het bedrijf heeft het recht om informatie over de ontwikkeling
van het bedrijf van de distributeur en de bijbehorende downline
op te vragen om er zeker van te zijn dat de voorwaarden van deze
overeenkomst gevolgd worden.

25. Alle Young Living producten die door de distributeur gekocht
worden, zijn onderhevig aan de garanties en disclaimers over
betreffende producten ten tijde van aankoop. De distributeur erkent
en stemt in met het volgende bij het promoten van de producten: 

(a) de distributeur mag geen medische aandoeningen of diagnoses
maken of vaststellen.

(b) de distributeur mag niet beweren dat Young Living producten
ziektes bij mensen of dieren kunnen voorkomen, behandelen of
verlichten.

(c) de distributeur mag geen foto’s, afbeeldingen of geschreven
materiaal gebruiken of beweringen delen over Young Living die niet
voorkomen in materiaal verspreid door Young Living.

(d) de distributeur mag niet beweren dat Young Living producten als
medicijn gebruikt kunnen worden, en

(e) de distributeur dient onze gedragscode, onderdeel van het Beleid en
procedures, na te leven.

26. Distributeurs dienen bestellingen te betalen op het moment van
aankoop. De bestelling wordt geannuleerd indien dit niet gebeurt.

27. Het compensatieplan van Young Living is gebaseerd op de verkoop
van Young Living producten en diensten. Je dient te voldoen aan
speci"eke verkoopvereisten (persoonlijk en downline) en andere
verantwoordelijkheden omschreven in het Beleid en procedures,
om in aanmerking te komen voor bonussen, commissie en hogere
rangen.

28. Distributeurs erkennen dat de naam Young Living, Young Living
Essential Oils, YL, YLEO en andere namen die door Young Living,
dochter- of gelieerde ondernemingen gebruikt worden als
handelsnaam, namen van producten, handelsmerken, logo’s, slogans,
hashtags, websiteadressen or URL’s onder de term “Young Living
handelsmerken” vallen en eigendom zijn van Young Living. Je stemt
ermee in deze handelsmerken niet te misbruiken voor de promotie
van je bedrijf of voor enig ander doel. Op publicaties gecreëerd
door een distributeur dient zichtbaar te zijn dat de distributeur
een onafhankelijke distributeur is van Young Living. Ook dienen de
publicaties te voldoen aan alle lokale wetten.

29. Namen, adressen en contactgegevens van distributeurs, en andere
gegevens die je ontvangt over je downline of voor enig andere
reden, zijn vertrouwelijke gegevens van Young Living en jij gebruikt
ze alleen voor je Young Living bedrijf - tijdens, maar niet na de
ophef"ng van je bedrijf.  Dergelijke informatie dient veilig bewaard
te worden, zelfs na ophef"ng van je Young Living bedrijf.

De producten van het bedrijf

30. Het bedrijf zal zich gedurende de overeenkomst inspannen om alle
door de distributeur bestelde producten en diensten te leveren. 
Indien het bedrijf faalt in het leveren van dergelijke producten en
diensten heeft de distributeur recht op de direct terugbetaling
van alle betaalde bedragen. Geleverde producten die defect zijn,
mogen teruggezonden worden en ingeruild worden voor hetzelfde
of een soortgelijk product. Het bedrijf behoudt zich het recht voor
om producten te vervangen door producten van gelijke waarde en
producten die sooortgelijk zijn, indien het origineel bestelde product
niet beschikbaar is.

31. Het bedrijf verschaft de distributeur een adequaat overzicht van
alle producten of diensten die door het bedrijf aan de distributeur
worden geleverd en waarvoor de distributeur moet betalen.
Dit overzicht is een gespeci"ceerd bestelformulier, factuur of
ontvangstbewijs en verstrekt volledige en nauwkeurige "nanciële
details van alle transacties en hoeveel aftrekkingen worden
berekend.

32. De distributeur stemt ermee in de kopers van producten te voorzien
van een duidelijk verkoopbewijs, goedgekeurd door het bedrijf. 

33. Distributeurs dienen, in overeenstemming met deze overeenkomst,
ten minste zeventig procent (70%) van groothandelbestellingen aan
retailklanten te verkopen voorafgaand aan het plaatsen van een
nieuwe bestelling (“de 70/30 regel”), tenzij de vorige bestelling
voor persoonlijk gebruik was. De distributeur houdt een overzicht
bij van alle verkooptransacties en dient, op verzoek van het bedrijf,
verkoopbewijzen te kunnen overleggen en te voldoen aan andere
redelijke veri"catieprocedures van het bedrijf. De distributeur
erkent dat de prijzen die hij/zij betaalt voor producten beïnvloed
worden door zijn/haar verkoopgeschiedenis en dienovereenkomstig,
terwijl het bedrijf zelf stappen onderneemt om de verkopen van

de distributeur te veri"ëren, zal het bedrijf in de eerste plaats 
vertrouwen op de representaties van de distributeurs. Bijgevolg is de 
verplichting van de distributeurs om te voldoen aan de 70/30-regel.                         

34. Onderhevig aan de rechten van de distributeur betreffende
ophef"ng in clausule 38: indien een distributeur in de downline
producten terugzendt en een terugbetaling ontvangt (al dan niet
wettelijk vereist), betaalt de distributeur op verzoek van het bedrijf
alle commissies of bonussen die verdiend zijn over de betreffende
producten terug aan het bedrijf. Het bedrijf kan enige bedragen
die het bedrijf verschuldigd is aan de distributeur verrekenen met
bedragen die de distributeur verschuldigd is aan het bedrijf. 

35. Producten mogen niet opnieuw gelabeld of verpakt worden voor
herverkoop onder een andere naam en dienen altijd in de orginele
verpakking verkocht te worden.  Het gebruik van Young Living
producten als ingrediënt in een ander product dat doorverkocht
wordt en voorzien is van Young Living handelsmerken of logo’s is
strikt verboden. Als een product gebruikt wordt als ingrediënt,
maar zonder een YL handelsmerk of logo, is het de verantwoordelijk
van de distributeur om ervoor te zorgen dat de lokale wetgeving
betreffende registratie en/of labelling nageleefd wordt. Het opnieuw
labellen of verpakken kan leiden tot zware criminele straffen.
Schending van deze sectie is onderhevig aan disciplinaire acties zoals
omschreven in sectie 13.3. Daarnaast stem je ermee in Young Living
schadeloos te stellen voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik
van Young Living producten als ingrediënt en het opnieuw verpakken
of labellen van enig product.

36. Wanneer het bedrijf de distributeur training aanbiedt en de kosten
voor de distributeur zijn, kan de distributeur een terugbetaling
aanvragen. Dit kan alleen als de distributeur ontevreden is over de
training en binnen 14 dagen na de training.

37. Het bedrijf zal, op elk moment gedurende de duur van deze
overeenkomst en naar aanleiding van schriftelijke verzoek van de
distributeur, enig product dat binnen een jaar na de datum van
een dergelijk verzoek is gekocht, terugkopen. Dergelijke situatie is
onderhevig aan clausules 38.6 en 38.7.

Annulering

38.1 De distributeur kan deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder 
kosten annuleren. Dit dient schriftelijk gedaan te worden en via het 
adres vermeld op de ommezijde (of via een alternatief adres binnen 
het Verenigd Koninkrijk gespeci"ceerd door het bedrijf) en:

(a) de distributeur kan het bedrijf verplichten om binnen 14 dagen alle
gelden terug te betalen die de distributeur heeft betaald aan of ten
voordele van het bedrijf of een andere distributeur in verband met
de deelname aan dit handelssysteem of aan een andere distributeur
in overeenstemming met de bepalingen in dit handelssysteem; en  

(b) de distributeur kan enige producten die gekocht zijn binnen 21
dagen na herroeping terugsturen naar het adres van het bedrijf, op
voorwaarde dat de producten in goede staat verkeren (zoals op het
moment van aankoop), al dan niet met geopende verpakkingen om
geld terug te vragen voor de betreffende producten; en

(c) De distributeur kan zich binnen die periode van 14 dagen
terugtrekken uit alle diensten die de distributeur op grond van de
handelsregeling heeft besteld en kan alle gelden terugvorderen die
zijn betaald met betrekking tot dergelijke diensten, op voorwaarde
dat dergelijke diensten nog niet aan de distributeur zijn geleverd.

38.2 Om enig bedrag terug te vorderen dat is betaald in 
overeenstemming met bovenstaande subclausule 38.1 (a) of 
(c), dient de distributeur het bedrijf op de hoogte stellen (en 
indien van toepassing, de starterkit en alle andere promotie- of 
trainingsmaterialen terugsturen) via het adres omschreven in clausule 
38.1. Binnen 21 dagen na de datum van annulering zullen dergelijke 
gelden terugbetaald worden aangezien de distributeur juridisch 
gerechtigd is om deze terug te vorderen binnen 21 dagen na de 
datum van annulering. 

38.3 Om enig bedrag terug te vorderen dat is betaald voor producten 
in overeenstemming met bovenstaande subclausule 38.1 (b), dient 
de distributeur de producten binnen 21 na annulering terug te 
sturen naar het adres vermeld in clausule 38.1.  De distributeur is 
verantwoordelijk voor deze kosten.  De prijs van de producten wordt 
terugbetaald aan de distributeur bij ontvangst van de producten 
of onmiddelijk, als de producten nog niet geleverd zijn aan de 
distributeur. 

38.4 De distributeur kan deze overeenkomst op enig moment en zonder 
enige kosten schriftelijk binnen 14 dagen annuleren via het adres op 
de ommezijde. De distributeur kan producten terugsturen (inclusief 
training- en promotiemateriaal, handleidingen en kits) die binnen 90 
dagen voor dergelijke annulering aangeschaft zijn en niet verkocht 
zijn. Het bedrijf zal het betaalde bedrag (inclusief BTW) terugbetalen 
tenzij de staat van de producten verminderd is of er sprake is van 
gebreken.  

38.5 Het bedrijf kan deze overeenkomst op enig moment beëindigen. 
De distributeur wordt 7 dagen voor beëindiging schriftelijk op de 
hoogte gesteld. Indien het bedrijf de overeenkomst beëindigd, kan 
de distributeur enige producten die 90 dagen voor de beëindiging 
zijn aangeschaft en niet verkocht zijn terugsturen. De distributeur 
ontvangt in dit geval volledige terugbetaling, inclusief BTW en enige 
kosten die gemaakt worden voor het terugsturen van de producten 
naar het bedrijf.   



38.6 Wanneer één van beide partijen de overeenkomst beëindigd, 
kan de distributeur producten terugsturen (inclusief training- en 
promotiemateriaal, handleidingen en kits) die meer dan 90 dagen, 
maar binnen één jaar voor beëindiging van de overeenkomst, 
aangeschaft zijn en niet verkocht zijn tegen 90% van de aankoopprijs 
(inclusief BTW) en exclusief: 

(a) enige commissies, bonussen of andere voordelen (cash of dergelijke)
ontvangen door de distributeur ten aanzien van deze producten;

(b) enig bedrag dat de distributeur verschuldigd is aan het bedrijf;

(c) redelijke administratiekosten (mogelijk inclusief kosten voor het
opnieuw inpakken van producten zodat ze opnieuw verkocht kunnen
worden), op voorwaarde dat:

(d) de distributeur dergelijke producten niet aangeschaft of verkregen
heeft op een manier die in strijd is met deze overeenkomst;

(e) de distributeur dergelijke producten in een ongebruikte,
verkoopbare staat terugzendt binnen 14 dagen na beëindiging van
de overeenkomst; en

(f) het bedrijf de distributeur voorafgaand aan de aankoop niet
duidelijk geïnformeerd heeft dat de producten seizoensgebonden,
stopgezette of speciale promotieproducten waren die niet onder de
terugkoopbepalingen van deze subclausule zouden vallen. 

38.7 Wanneer deze overeenkomst beëindigd wordt volgens clausules 
38.4, 38.5 of 38.6 dient de distributeur, om terugbetaling te 
ontvangen, producten binnen 21 dagen na beëindiging van de 
overeenkomst terug te sturen naar het adres genoemd in clausuele 
38.1. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de kosten van deze 
verzending. De aankoopprijs van de producten wordt terugbetaald 
aan de distributeur bij ontvangst van de producten of onmiddelijk, 
als de producten al in het bezit van het bedrijf zijn. 

38.8 Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook beëindigd 
wordt, heeft de distributeur het recht om: vrijgesteld te worden van 
alle toekomstige contractuele verplichtingen tegenover het bedrijf 
met betrekking tot deze overeenkomst, met uitzondering van:

(a) verplichtingen met betrekking tot betalingen gedaan aan de
distributeur onder contracten waarin de distributeur een agent voor
het bedrijf is (indien van toepassing); en

(b) enige verplichting om de prijs van producten of diensten al geleverd/
verleend aan de distributeur te betalen als dergelijke producten nog
niet teruggezonden zijn aan het bedrijf in overeenstemming met
subclausules 38.1 of 38.4; en

(c) de voorzieningen in clausules 16, 17 en 19 betreffende
competitiviteit met het bedrijf na beëindiging van deze
overeenkomst. Deze blijven van kracht na beëindiging van de
overeenkomst.

38.9 Bij beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, 
heeft de distributeur recht op het houden van enige uitbetaalde 
commissie in overeenstemming met deze overeenkomst, tenzij:             

(a) de commissie werd uitbetaald voor het terugzenden van producten 
aat van de producten verminderd is of er sprake is van gebreken. 
(of producten teruggestuurd naar een andere distributeur die de
commissie betaalt)

(b) het bedrijf heeft enig bedrag terugbetaald aan de distributeur in
overeenstemming met bovenstaande subclausules 38.1(b), 38.4 en/
of 38.5; en

(c) terugbetaling van commissie wordt binnen 120 dagen na de
datum van indiening gevorderd, in welk geval de distributeur deze
commissie onmiddellijk aan het bedrijf terugbetaalt of het bedrijf
kan het bedrag van die commissie verrekenen met andere bedragen
die verschuldigd zijn het aan de distributeur.

39. Young Living is niet verantwoordelijk voor vertragingen
en mislukkingen in het uitvoeren van zijn verplichtingen in
omstandigheden die redelijk gezien buiten zijn controle vallen. Dit
omvat, zonder beperking, heirkracht, natuurrampen, stakingen,
arbeidskwesties, opstanden, terroristische aanvallen, oorlogen,
brand, ontplof"ng, overstroming, overlijden, ongunstige
weersomstandigheden, beperking of onderbreking van een
leverancier, overheidsdecreten of -bevelen, enz.

38.10 Elke kennisgeving die wordt gedaan onder deze opzeggingsclausule, 
die wordt dooorgegeven aan het adres op de ommezijde, of op 
een ander adres dat van tijd tot tijd door een partij aan de ander is 
meegedeeld, zal resulteren in in de opzegtermijn die begint te lopen 
vanaf de dag waarop een dergelijke kennisgeving wordt geplaatst.               

Vertrouwelijkheid

40. De distributeur stemt ermee in dat hij/zij persoonlijke gegevens
(inclusief creditcardgegevens) verzamelt en verwerkt. De distributeur
zorgt ervoor dat deze gegevens op een veilige manier verwerkt,
bewaart en verwijdert worden in overeenstemming met de van
toepassing zijnde databeschermingswetten en standaarden.

41. Als enig deel van deze overeenkomst (inclusief delen van het
Beleid en procedures of het compensatieplan) illegaal, ongeldig of
onuitvoerbaar wordt verklaard dan heeft dit geen effect op of zal het
de volgende zaken niet benadelen:-

(a) de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in het betreffende
rechtsgebied of een ander deel van de overeenkomst; of

(b) de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid volgens de wet van
een andere jurisdictie of een ander deel van de overeenkomst.

��� Het falen van een partij op enig moment om nakoming door een�
andere partij van de bepalingen van deze overeenkomst te eisen,�
doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van die partij om�de
remedie te eisen van een schending van enige bepaling van�deze
overeenkomst en mag niet geïnterpreteerd worden als een�
verklaring van afstand van enige voortdurende of volgende inbreuk�
op dergelijke bepalingen.

��� Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van deze overeenkomst�dit
niet doet op basis van verklaringen, toezeggingen, garanties
of andere soorten verklaringen (schriftelijk of mondeling) van�welke
aard dan ook, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze
overeenkomst (en bijgevolg alle voorwaarden, garanties of andere�
voorwaarden geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht zijn (wat�
betreft fraude) hierbij uitgesloten voor zover als toegestaan door de�
wet).

��� Indien enige bepaling van deze overeenkomst of van enige�
overeenkomst of regeling waarvan deze overeenkomst deel
uitmaakt, die tot gevolg heeft of zou kunnen hebben dat deze�
overeenkomst of die overeenkomst of regeling onderworpen is aan�
registratie krachtens de Restrictive Trade Practices Act 1976, dan�zal
die bepaling niet van kracht worden tot de dag na de details�van
deze overeenkomst of van die overeenkomst of regeling (in�
voorkomend geval) zijn verstrekt aan de Directeur-Director General�
of Fair Trading op grond van artikel 24 van die Akte.

��� Deze overeenkomst, bestaande uit deze algemene voorwaarden,�het
aanvraagformulier, het Beleid en procedures en het�
compensatieplan, vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen.
Er zijn geen mondelinge voorwaarden of representaties, je sponsor�
heeft het recht niet om deze te variëren en ze mogen alleen na�
schriftelijke toestemming van Young Living aangepast worden.

��� Young Living mag deze overeenkomst op ieder moment en zonder�
toestemming van de distributeur overdragen.

��� %F[F�PWFSFFOLPNTU�XPSEU�HFSFHFME�EPPS�FO�HFÕOUFSQSFUFFSE�JO�
PWFSFFOTUFNNJOH�NFU�EF�/FEFSMBOETF�XFUHFWJOH�FO�EF�QBSUJKFO�[VMMFO�
HFTDIJMMFO�EJF�WPPSUWMPFJFO�VJU�EJU�PG�FFO�BOEFSF�DPOUSBDUVFMF�SFMBUJF�
UVTTFO�EF�QBSUJKFO�IJFSCJK�POIFSSPFQFMJKL�WPPSMFHHFO�BBO�EF�OJFU�
FYDMVTJFWF�KVSJTEJDUJF�WBO�/FEFSMBOETF�SFDIUCBOLFO�



Contactgegevens van onze klantenservice:

Maandag - vrijdag 10:00 - 18:00 uur, woensdag 10:00 - 17:00 uur. 

Op feestdagen gesloten.

Engels: customercare@youngliving.com

Duits: kundenservice@youngliving.com 

Zweeds: kundtjanst@youngliving.com 

Spaans: servicioalcliente@youngliving.com 

Pools: obslugaklienta@youngliving.com 

Fins: asiakaspalvelu@youngliving.com

Tsjechisch/Slowaaks: sluzbyzakaznikum@youngliving.com 

Russisch: russia@youngliving.com

Litouws: lithuania@youngliving.com 

Kroatisch: korisnickapodrska@youngliving.com 

Nederlands: klantendienst@youngliving.com 

Hongaars: ugyfelszolgalat@youngliving.com 

Roemeens: serviciuclienti@youngliving.com 

Vlaams: klantendienst@youngliving.com 

Servisch: serbia@youngliving.com

Frans: serviceclients@youngliving.com 

Lets: latvia@youngliving.com

Tolvrij vanaf een vaste lijn in: 

UK: 0800 9179438

Austria: 0800 296 205

Croatia: 0800 222 788

Czech Republic: 800144066

Finland: 0800 913 239

France: 0800 917 791

Germany: 08000 825 049

Italy: 800 790 481

Lithuania: 08800 30914

Poland: 00800 4421254

Russia: 8800 1006419

Slovakia: 0800005216

Spain: 900 812976

Sweden: 0207 93400 

Niet tolvrij:
Verenigd Koninkrijk: +44 (0) 20 3935 9000�

België: +32 33039943

Nederland: +31 207975809

Roemenië: +40 217940852

Kroatië: +385 17757170

Hongarije: +36 1999 3448 



MODELFORMULIER VOOR HERROEPING  
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan Young Living Europe B.V. „YL RETURN“, Albert Harkemaweg 66, 9831 TA Aduard, The 
Netherlands, customercare@youngliving.com, Fax: +44 (0) 2038573431

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de 
volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hier-
bij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgendegoederen/levering van de 
volgende dienst (*) herroep/herroepen (* (*),
1.___________________________________________ 
2.___________________________________________ 
3.___________________________________________ 

— Besteld op (*)/ontvangen op (*), ______________________________ 
— Bestelnr.________________________________ 
— Naam________________________________ 
— Adres / E-mailadres_________________________________________ 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum  

* doorhalen wat niet van toepassing is


