
Overeenkomst voor Members van Nu Skin

1. Deze Overeenkomst voor Members vormt samen met de Algemene Verkoopvoorwaarden en de

Privacyverklaring  van  Nu  Skin,  die  van  tijd  tot  tijd  gewijzigd  kunnen  worden,  de  volledige

overeenkomst  tussen  mij  als  “Member”  en  Nu Skin,  zoals  verder  verduidelijkt  in  de  Algemene

Verkoopvoorwaarden van Nu Skin.

2. Ik verklaar en garandeer dat ik wettelijk bevoegd ben om deze overeenkomst te sluiten en ga ermee

akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

3. Als Member heb ik het recht om producten van Nu Skin te kopen tegen een kortingsprijs.  Mijn

productaankopen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Ik mag mijn producten van Nu Skin niet

doorverkopen,  op  welke  manier  ook,  ik  mag  anderen  niet  sponsoren  of  registreren  als

onafhankelijke Brand Affiliates van Nu Skin en ik mag geen commissies ontvangen.

Als ik producten van Nu Skin wil verkopen, promoten en doorverkopen, dan moet ik Nu Skin een

Overeenkomst  voor  Brand  Affiliates  opsturen.  Wanneer  Nu  Skin  de  Overeenkomst  voor  Brand

Affiliates aanvaardt, beschik ik over dergelijke rechten.

4. Ik begrijp dat deze Overeenkomst van kracht blijft tenzij ze na schriftelijke kennisgeving door mezelf

of Nu Skin opgezegd wordt. Nu Skin zal de Overeenkomst binnen dertig (30) dagen na ontvangst van

de schriftelijke kennisgeving beëindigen. Ik begrijp dat deze Overeenkomst automatisch afloopt als

ik gedurende een periode van twaalf (12) maanden geen aankopen verricht heb.

5. Ik begrijp dat als een onafhankelijke Brand Affiliate van Nu Skin mij geregistreerd heeft als Member,

naar die Brand Affiliate verwezen wordt als mijn “Referring Brand Affiliate”. Ik mag op elk ogenblik

van Referring  Brand Affiliate  veranderen als  ik  de  voorgaande zes  (6)  maanden geen bestelling

geplaatst heb. Als ik de voorgaande zes (6) maanden een bestelling geplaatst heb, dan moet ik zes

(6) maanden wachten, te tellen vanaf de datum van de laatste bestelling, voordat ik geregistreerd

kan worden als (i) een Member of (ii) een Brand Affiliate van Nu Skin onder een andere Referring

Brand Affiliate.

6. Op  voorwaarde  dat  Nu  Skin  mij  dertig  (30)  dagen  op  voorhand  een  schriftelijke  kennisgeving

bezorgt,  mag  Nu  Skin  naar  eigen  goeddunken  de  voorwaarden  van  deze  Overeenkomst  voor

Members wijzigen, met inbegrip van de opzegging van de Overeenkomst voor Members.
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