
Payment Method (Selected method will be used for enrollment order and/or monthly Essential Rewards orders as applicable.)
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De direc e k s en an he  er enden an de ederen k en r  rekenin  U ben  a een aans rake i k r de aarde er inderin  an de 
ederen die he  e  is an he  ebr ik an de ederen  da  erder aa  dan n di  is  de aard  de ken erken en he  erkin  an de ederen 

as  e s e en
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HERR E INGSRE HT
U hee  he  rech   binnen een er i n an 1  da en nder a e an redenen de ereenk s  e herr e en
De herr e in s er i n ers ri k  1  da en na de da  aar    een d r  aan e e en derde  die nie  de er erder is  he  aa s e ed siek in be i  kri

 he  herr e in srech  i  e e enen  e   ns  ( n  Li in  E r e B.V.  Pe er e  97  9727AJ Gr n n en  Ne erlan  lan en en n i in c  a   ( ) 2 5 1) ia een nd bbe inni e 
erk arin  (b  schri e i k er s  a   e- ai )  de h e s e en an  bes issin  de ereenk s  e herr e en  U k n  hier r ebr ik aken an he  bi e e de de r ier r herr e in  aar ben  

hier e nie  er ich   de herr e in s er i n na e e en s aa  he    edede in  be re ende  i e enin  an he  herr e in srech  e er enden rda  de herr e in s er i n is ers reken

Ge en an de herr e in

A s  de ereenk s  herr e  n an   a e be a in en die    da  en  hee  edaan  inc sie  e erin sk s en ( e  i nderin  an e en e e e ra k s en en e e an  ke e r een andere 
i e an e erin  dan de d r ns eb den edk s e s andaard e erin ) n er i d en in ieder e a  nie  a er dan 1  da en nada  i   de h e i n es e d an  bes issin  de ereenk s  e 

herr e en  an ns er  Wi  be a en  er  e  he e de be aa idde  a s aar ee  de rs r nke i ke ransac ie hee  errich  en i   i dr kke i k anders ins hee  in es e d  in ieder e a  en  r ke 
er be a in  een k s en in rekenin  rden ebrach  Wi  en ach en e  er be a in   i  de ederen hebben er ekre en    hee  aan e nd da   de ederen hee  er e nden  a  naar 
e an  e k i ds i  eers  a �U dien  de ederen n er i d  d ch in ieder e a  nie  a er dan 1  da en na de da  aar   he  bes i  de ereenk s  e herr e en aan ns hee  ede edee d  aan ns  aan 

n  Li in  E r e B.V. M L Re re  Pe er e  97  9727AJ Gr n n en  Ne erlan  er  e enden  e erhandi en  U ben   i d a s  de ederen er s r  rda  de er i n an 1  da en is 
ers reken
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STENRIJK  BELGI  BULGARIJE  KR ATI  RUS  TSJE HI  DENEMARKEN  ESTLAND  INLAND  RANKRIJK  DUITSLAND  

GRIEKENLAND  H NGARIJE  IERLAND  ITALI  LETLAND  LIT UWEN  LU EMBURG  MALTA  NEDERLAND  LEN  RTUGAL  
R EMENI  SL WAKIJE  SL VENI  S ANJE  ZWEDEN  ZWITSERLAND  VERENIGD K NINKRIJK�

t ESSENTIAL REWARDS (ER) BESTELLING T T ��,(������é�]�4&,����]�b���� MEER DAN �,(�����é�]�4&,����]�b����

t REWARD INTS BESTELLING  (bes eden an ER a i ei s n en) T T ���,(������é�]�4&,����]�b����

AND RRA  AZ REN  WIT-RUSLAND  B SNI  HERZEG VINA  ANARIS HE EILANDEN  ARA R EILANDEN  GIBRALTAR  IJSLAND  
LIE HTENSTEIN  MA ED NI  M NA  M NTENEGR  N RWEGEN  RUSLAND  SAN MARIN  SERVI  EKRA NE  VATI AANSTAD

t ESSENTIAL REWARDS (ER) BESTELLING T T ��,(������é� MEER DAN 1KG������é

t REWARD INTS BESTELLING  (bes eden an ER a i ei s n en) T T 25KG 

Essen ia  Re ards n en  bes e in en
s 5 ad inis ra iek s en �]��Ma i a e e ich  25 k  er akke  �]�A e ri en i n nder rbeh d

A e e erin s ri en e c  BTW
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YO  L V  D ( ndien je geen YL D hebt, maak dan eerst een YL account aan of neem contact op met je ntroductiepersoon)
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KIES BETAALWIJZE �7*4"������� � .$������� �"%7"/$&�1":.&/5 DER  ( KOVER C R V  via de Europese Klantenservice  EP  
(alleen voor Oostenrijk en Duitsland) en P YP L via jouw VO (Virtual Office)

CRED C RD ER

D EKE  K R O DER ( lleen er 
voor Creditkaart betaling is gekozen)

C R DRE  CRED C RD

E O D K R   E D
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�Ar ike nr H e eeheid�� ri s inc  BTW T aa  inc  BTW�Beschri in

&TTFOUJBM�3FXBSET�1SPHSBNNB 
Ik ens e r i eren an n  Li in s Essen ia  Re ards r ra a  V e  de ende i e s e aan i n aande i kse Essen ia  Re ards bes e in  
en er end he  naar i   de ek en da

&TTFOUJBM�3FXBSET�#FTUFMMJOH 

HANDTEKENING� DATUM VERWERKDATUM BESTELLING (1E-25E indien beschikbaar)

Y

Se ec eer er erkin sda  bes e in  Indien e i k er erken e e Essen ia  Re ards bes e in  a a isch e ke aand  de d r  ek en 
da  Indien die da  nie  beschikbaar is  ers ren e e bes e in  de ende erkda  Ik i  i n r d c en raa  e ke aand a a isch 

n an en  Ik heb de r d c en die ik i  n an en ese ec eerd  de er erkda  en de be aa e h de an i n rke r

IK BEGRIJP DAT IK MIJN ARTIKELEN KAN VERANDEREN EN OOK DE VERWERKINGSDATUM, IN MIJN VIRTUELE KANTOOR OF DOOR 
CONTACT OP TE NEMEN MET DE EUROPESE KLANTENSERVICE. 

Ik bevestig hierbij dat ik deze Essential Rewards aanmeldovereenkomst op de achterzijde heb gelezen, begrepen en aanvaard en ik ga ermee akkoord om de 
bovenstaande producten tegen deze voorwaarden te kopen.

Ik kan binnen 14 dagen van mijn overeenkomst afzien middels een schrijven zonder enige opgaaf van reden, zoals vermeld in het 'MODELFORMULIER VOOR 
HERROEPING' onderstaand en ik kan mijn overeenkomst altijd annuleren na de 14 dagen zoals vermeld in onderstaande sectie 12.�

KL E ERV CE EDERL D R  V  EE  V E L   2 797 9   (0) 0  5    E- L klantendienst youngliving.com

�
VERV LD

Je kunt betalen via je Virtual Office op  www.youngliving.com  of  telefonisch via de Klantenservice, gratis vanaf een vaste lijn in 
Nederland. De betaling moet hebben plaatsgevonden en voldaan zijn voordat bestellingen worden verwerkt.

Ver endin  inc  BTW�

T aa  bes e in  inc  BTW

&TTFOUJBM�3FXBSET�"BONFMEGPSNVMJF
YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS | Tel: 0031 207975809 Fax: 

0203 857 3431 | KVK-nummer 73123404 | NL859364409B01 
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De Deelnemer gaat ermee akkoord om minimaal een bestelling van 50 PV (persoonlijk volume) aan producten van Young Living te plaatsen die naar de Deelnemer moet worden verzonden. Elke bestelling dient 
te worden afgeleverd aan de Deelnemer of aan een Young Living Will Call locatie voor afhalen. De geselecteerde producten zullen elke maand blijven verzonden worden naar het geregistreerde adres, tenzij er 
veranderingen worden aangebracht aan de Deelnemer of aan een Young Living Will Call locatie voor afhalen. De geselecteerde producten zullen elke maand blijven verzonden worden naar het geregistreerde 
adres, tenzij er veranderingen worden aangebracht aan de productselectie via de Virtual Office van Young Living op www.youngliving.com of door een telefoontje of e-mail naar de Europese Klantenservice. 
Deelnemers kunnen het Essential Rewards bestelling, betaalwijze en afleveradres wijzigen via 

(a) een wijziging in de VO ( ew Virtual Office) van de Deelnemer minimaal 5 dagen voorafgaand aan de volgende geplande verwerkingsdatum, of 
(b) door een wijzigingsbericht te sturen (e-mail) naar Young Living minimaal 5 dagen voorafgaand aan de volgende geplande verwerkingsdatum

Wijzigingen die minder dan 5 werkdagen voor de volgende geplande verwerkingsdatum worden verstuurd via e-mail zijn pas van toepassing op de Essential Rewards bestelling van de volgende maand. ls de 
normale verzendingsdag op een weekend of feestdag valt of op een andere dag dat Young Living gesloten is, wordt de bestelling de volgende werkdag verzonden. 
���-BHFSF�WFS[FOELPTUFO

Essential Rewards Deelnemers betalen minder verzendkosten. De huidige Essential Rewards verzendprijzen voor bestellingen blijven hetzelfde in de Virtual Office. Verzendkosten en kortingen kunnen zonder bericht 
vooraf worden gewijzigd. 

���&TTFOUJBM�3FXBSET�1VOUFO
Elke maand dat de Deelnemer voor minstens 50 PV producten koopt via het Essential Rewards programma ontvangt de deelnemer Essential Rewards punten (hierna Punten ). Punten worden toegekend op basis van 
het bedrag van PV van de bestelling van de Deelnemer aan Essential Rewards en het aantal maanden dat hij zij achtereenvolgens deelneemt aan het Essential Rewards programma, en dat op basis van het volgende 
schema  
a. edurende de eerste  opeenvolgende maanden van deelneming  0  van de PV van de Essential Rewards bestelling 
b. Van de e tot de e opeenvolgende maanden van deelneming  0  van de PV van de Essential Rewards bestelling 

�

□ �*�DPOGJSN�UIBU�*�IBWF�SFBE�VOEFSTUPPE�BOE�BDDFQU�UIF�UFSNT�BOE�DPOEJUJPOT�PG�UIF�&TTFOUJBM�3FXBSET�"HSFFNFOU�BT�TFU�PVU�PWFSMFBG��

□ �*�VOEFSTUBOE�BOE�BHSFF�UIBU�CZ�FOUFSJOH�UIJT�BHSFFNFOU�BOE�FOSPMMJOH�JO�UIF�&TTFOUJBM�3FXBSET�QSPHSBN�*�XJMM�SFDFJWF�BOE�CF�DIBSHFE�GPS�BO�BVUPNBUFE�NPOUIMZ�
QSPEVDU�PSEFS�	XIJDI�*�DBO�DVTUPNJTF
�EVSJOH�FBDI�NPOUI�PG�NZ�&TTFOUJBM�3FXBSET�QSPHSBNNF�NFNCFSTIJQ�

andtekening Deelnemer Datum� 

□ � k verklaar hierbij dat ik de voorwaarden van de Essential Rewards Overeenkomst zoals vermeld op de keerzijde heb gelezen, begrepen en geaccepteerd.

□ � k begrijp en ga akkoord met het feit dat door ondertekening van deze overeenkomst en met aanmelding voor het Essential Rewards programma, ik
maandelijks de bestelling ontvang en hiervoor automatisch ge ncasseerd zal worden (de bestelling kan worden aangepast) tijdens elke maand van mijn Essential
Rewards programmalidmaatschap.

1"(&���]��
&TTFOUJBM�3FXBSET�0WFSFFOLPNTU�

De Essential Rewards Overeenkomst wordt afgesloten tussen de bovengenoemde persoon (de Distributeur  of Deelnemer ) als het nieuwe lid, en Young Living Europe Limited ( Young 
Living  of het edrijf ). et Compensatieplan wordt hierbij opgenomen in de voorwaarden van deze Essential Rewards Overeenkomst. 

�� *OTDISJKWJOH�

Een Distributeur kan worden aangemeld voor het Essential Rewards Programma 

(a) door zicht in te schrijven voor het programma en online akkoord te gaan met deze overeenkomst op YoungLiving.com of, 
(b) door contact op te nemen met de Klantenservice (gebruik de contactinformatie zoals beschreven hierboven), het aanmeldformulier en deze getekend te versturen naar de Klantenservice binnen 0 dagen na het 
aanmelden voor Essential Rewards. ndien je je telefonisch aanmeldt, en je geen getekende kopie van de overeenkomst stuurt, dan worden jouw aanmelding voor Essential Rewards en deze overeenkomst vernietigd. 

dres Klantenservice��
Young Living B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands

�� .BBOEFMJKLT�#FTUFMMFO

c. a  opeenvolgende maanden  5  van de PV van de Essential Rewards bestelling 
Young Living behoudt het recht om de tabel met de berekening van punten om eender welke reden en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken te wijzigen. Een huidige versie van de tabel met de berekening van 
punten is geplaatst in de Virtual Office van Young Living. 

���1VOUFO�JOXJTTFMFO
Punten kunnen na twee opeenvolgende maanden van deelname worden ingewisseld en zijn alleen geldig voor volledige PV producten. E n punt staat over het algemeen gelijk aan n groothandelsdollar en mag niet 
worden gebruikt voor verzendingskosten en belastingen. oewel er geen limiet staat op het aantal punten dat maandelijks verdiend kan worden, mogen er elk maand ma imaal 5 punten worden ingewisseld. 
Producten die met Essential Rewards punten worden aangekocht, komen niet in aanmerking voor Persoonlijke of Organisatievolumes. Punten kunnen worden ingewisseld via de VO van de Deelnemers of door contact 
op te nemen met de Europese Klantenservice
���7FSEJFOFO�WBO�-PZBMJUFJUTDBEFBT
Door automatisch opeenvolgende Essential Rewards bestellingen te plaatsen, kunnen deelnemers e clusieve cadeaus verdienen. Deelnemers kwalificeren zich voor deze cadeaus door opeenvolgende Essential Rewards 
bestellingen te plaatsen voor , ,  of  en jaarlijks voor elke  opeenvolgende maanden na de eerste  maanden. Young Living behoudt zich het recht voor om de cadeaus, data, en of het geven van 
loyaliteitscadeaus naar eigen goeddunken te wijziging zonder enig bericht vooraf. Loyaliteitscadeaus worden verzonden in de maand na de kwalificatiemaand. �
���"VUPNBUJTDIF�CFUBMJOH
Door het tekenen van de pplicatie aan de voorkant van deze Overeenkomst geeft de Deelnemer Young Living toestemming om automatisch af te schrijven van de credit debetkaart van de Deelnemer of een andere 
betaalwijze die is verschaft voor elke ER bestelling plus verzend- en verwerkingskosten en W.  fschrijvingen van credit debetkaarten of andere betaalwijzen kunnen worden gedaan tot zeven dagen voor de 
verwerkingsdatum. Young Living kan deze Overeenkomst zonder kennisgeving be indigen als de credit debetkaarten waar een Deelnemer toestemming voor heeft gegeven, vervallen, geannuleerd worden of als 
afschrijving om de een of andere reden geweigerd wordt door de bank die de kaart uitgaf. ndien YL voor drie opeenvolgende maanden geen betaling ontvangt, dan gaan we er automatisch van uit dat de ER bestelling 
niet langer gewenst is en zal YL in de vierde maand de ER Overeenkomst be indigen met de Distributeur. lle resterende ER credits gaan verloren. 
���#FUBBMXJK[F
De Deelnemer gaat ermee akkoord om een geldige betaalwijze te voorzien en te behouden op de ledenaccount. eldige betaalwijzen zijn een debet creditkaart (Visa of asterCard, samen met de verloopdatum van de 
kaart) of via bankoverschrijving of PayPal. Distributeurs in Duitsland of Oostenrijk mogen ook een Direct Debit EP  gebruiken na indiening van de EP  volmacht. Credits op het YL account kunnen alleen worden 
gebruikt door telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de Klantenservice. �
���#FTDIJLCBBSIFJE�1SPEVDUFO

estellingen zijn op basis van beschikbaarheid.  pecifieke producten die gekozen zijn voor aankoop via het Essential Rewards programma kunnen niet meer verkrijgbaar zijn. n die situaties zal Young Living proberen om 
je op de hoogte te brengen van de wijziging en de overige items verzenden. et is jouw verantwoordelijkheid om na te gaan of de producten in je bestelling beschikbaar zijn bij verzending. ij bent verantwoordelijk voor 
het behoud van je kwalificatie PV. e bestelling wordt binnen ongeveer 0 werkdagen na plaatsing en ontvangst van de betaling geleverd (afhankelijk van het land van levering), tenzij je bericht kreeg van een mogelijke 
vertraging. nderzijds kunnen Deelnemers ervoor kiezen om het PV ssistent  programma in hun VO te gebruiken om automatisch producten van hun keuze toe te voegen in het geval de bestelling onder een 
bepaalde limiet zakt. Deze limiet wordt ingesteld door de Deelnemer. Deze PV assistent  service is optioneel. Om volledig te profiteren van dit programma raden we je aan om Essential Rewards bestellingen altijd 5 
werkdagen voor de volgende geplande verwerkingsdatum aan te passen.

����1SJK[FO
Young Living behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten in zijn productlijn te veranderen, om producten uit de lijn te verwijderen, met inbegrip van producten die als een deel van een ER bestelling zijn 
gekozen.  Prijswijzigingen worden minstens 0 dagen voor ze in werking treden aangekondigd.  Young Living zal de geselecteerde producten na een prijsverandering blijven verzenden tenzij de Deelnemer zijn haar 
bestelling minstens 5 werkdagen voor de volgende geplande verzenddatum verandert.  Young Living behoudt zich het recht voor om verzendkosten 0 dagen na voorafgaande kennisgeving  te veranderen.  Young 
Living brengt je niet vooraf op de hoogte als producten uit het assortiment worden verwijderd.  W-tarieven veranderen zonder kennisgeving.

����"OOVMFSJOH�WBO�CFTUFMMJOHFO�FO�SFUPVSFO
Producten die zijn aangekocht met Essential Rewards punten zijn niet gedekt door de terugkoopwaarborg van YL zoals vermeld in de Voorwaarden en zullen op geen enkele manier worden terugbetaald. Young Living 
(Europe) Ltd., uilding , Chiswick Park, 5  Chiswick igh Road, London W  5Y  Engeland, garandeert de kwaliteit van elk artikel en zal goederen met een fabricagefout die zijn teruggestuurd aan Young Living (binnen 
0 dagen na ontvangst van de goederen door de Distributeur) terugbetalen of vervangen. De bovenvermelde waarborg en je recht op annulering op de keerzijde doen geen afbreuk aan je wettelijke rechten.  nnulering 

of retouren van een Essential Rewards bestelling (tenzij vervangen met andere Essential Rewards bestelling in dezelfde maand) reset het puntenpercentage verdiend gedurende de deelname aan het programma tot de 
0  van de beginperiode. Essential Rewards punten verdiend met deze bestelling komen te vervallen. De telling voor gratis cadeaus ( , , , , etc. maanden) start opnieuw, maar gratis cadeaus die al zijn ontvangen 

voor een maand worden niet opnieuw gegeven. 

����"OOVMFSJOH�WBO�EF�0WFSFFOLPNTU
Een Deelnemer kan zijn haar deelname aan het Programma te allen tijde annuleren door contact op te nemen met de Europese Klantenservice via bovenstaande contactinformatie. nnulering gaat van kracht in de 
kalendermaand waarin deze is ontvangen door Young Living, zolang de annulering is ontvangen 5 dagen voorafgaand aan de verwerkingsdatum. ndien de Deelnemer de Europese Klantenservice niet inlicht, blijft de 
Essential Rewards bestelling van de Deelnemer verstuurd worden en de betaalwijze blijft gecrediteerd worden. Deelname aan het Essential Rewards programma wordt zonder bericht onvrijwillig geannuleerd als (a) de 
credit debetkaart waarmee de producten betaald worden, vervalt, afgewezen wordt, geannuleerd wordt of anderszins wordt stopgezet  of (b) als de betaling via overschrijving wordt teruggeroepen (verlegging), of (c) een 
andere betaalwijze wordt geannuleerd of niet gelukt is. nnulering om welke reden dan ook maakt ongebruikte Essential Rewards punten ongeldig en zet de maandelijkse deelname aan het programma terug naar nul. 
Young Living kan het programma zonder voorafgaande kennisgeving stopzetten. Deze Overeenkomst heeft geen voorrang op, of wijzigt niet de voorwaarden van de Distributeursovereenkomst van Young Living.

����(FHFWFOTCFTDIFSNJOH
egevensbescherming  De opgegeven informatie wordt onafhankelijk verwerkt door Young Living en de genealogie van de Distributeur van Young Living (samen we  of ons ) om de bestellingen van de deelnemers te 

verwerken en voor de algemene administratie, marketing, statistieken en beheersdoeleinden. Daarvoor geven we de gegevens van Deelnemers door aan tussenpersonen en derden die namens ons functies uitvoeren, 
sommige daarvan zijn buiten het VK gevestigd, vooral in de Verenigde taten. De Deelnemer weet dat het bedrijf de gegevens buiten de E  zal sturen (naar de Verenigde taten) en begrijpt dat landen buiten de E  niet 
hetzelfde niveau van bescherming van dergelijke gegevens bieden als het VK.  De Deelnemer mag details over deze tussenpersonen en derde partijen opvragen door contact op te nemen via het adres op keerzijde.  De 
deelnemer gaat ermee akkoord dat het edrijf details van Deelnemers kan doorgeven aan een andere Distributeur als de huidige pline Distributeur ( ponsor) niet langer een Distributeur van Young Living is.  De 
Deelnemer kan bij ons een kopie opvragen van de informatie die we over de Deelnemer bijhouden die onderworpen is aan de Data Protection ct  (waarvoor we een klein bedrag rekenen) en contact met ons 
opnemen via het adres op keerzijde om onjuistheden in de informatie te corrigeren.  De pline Distributeur ( ponsor) mag de Deelnemer details doorgeven van de diensten, kansen, en de producten die we bieden, de 
Deelnemer uitnodigen op bijeenkomsten of contact met de Deelnemer opnemen voor feedback over onze diensten en producten. De instellingen in het VO kunnen gebruikt worden om contactname door de pline 
ponsor te verhinderen. �
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ODEL OR L ER VOOR ERROEP  

(dit formulier alleen invullen op pagina  en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen) 
�� an Young Living Europe B.V. yYL Retoure , Albert ar e aweg , 9  A Aduard, he Netherlands 
klantendienst youngliving.com, a   (0) 0  5  

�� k Wij ( ) deel delen ( ) u hierbij mede dat ik wij ( ) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de 
volgende goederen levering van de volgende dienst ( ) herroep herroepen ( ), ��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

�� esteld op ( ) Ontvangen op ( ), @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�� estelnr., @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�� aam amen consument(en), @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�� dres consument(en), @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

�� andtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

��Datum

� Doorhalen wat niet van toepassing is.
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