
1.  Ik begrijp dat een verbindend karakter van deze 
Overeenkomst vereist dat ik de wettelijke leeftijd 
heb bereikt om een overeenkomst te sluiten en het 
wettelijke recht en vermogen moet hebben om bindende 
verplichtingen aan te gaan.

2.  Als Voorkeursklant ben ik gerechtigd producten te kopen 
uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

3.  Ik begrijp dat ik geen andere personen mag sponsoren 
om Onafhankelijke Distributeur te worden. Ik mag geen 
producten van NSE Products Inc. doorverkopen of de 
verkoop daarvan bevorderen en heb daarom geen recht op 
provisie.

4.  Producten die binnen 90 dagen na aflevering 
teruggestuurd worden, zullen vergoed worden mits de 
verpakking van de teruggestuurde producten intact is.        
Ik begrijp dat de volgende voorwaarden van kracht zijn:

	 •		ik	moet	mijn	Nu	Skin	kantoor	binnen	90 dagen na 
aankoopdatum op de hoogte brengen, en

	 •		ik	moet	een	RMA-nummer	van	mijn	Nu	Skin	kantoor	
krijgen en hen de aankoopbon verstrekken, en

	 •		ik	moet	de	producten	op	eigen	kosten	naar	mijn	Nu	Skin	
kantoor zenden.

5.  Ik begrijp dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om 
de voorwaarden van deze Overeenkomst aan te passen en 
te wijzigen. Dergelijke aanpasingen en wijzigingen zullen 
tenminste 30 dagen voor ze van kracht worden, bekend 
worden gemaakt.

6.  Ik begrijp dat deze Overeenkomst automatisch eindigt, als 
ik gedurende een periode van 12 maanden geen aankopen 
gedaan heb. Ik mag te allen tijde van Sponsor veranderen, 
tenzij	ik	een	doorlopende	Automatic	Delivery	Rewards	
(ADR)	bestelling	heb,	in	welk	geval	ik	deze	moet	intrekken	
en zes (6)maanden	moet	wachten	voordat	ik	me	bij	een	
nieuwe Sponsor inschrijf.

7. Ik begrijp dat deze Overeenkomst voor onbepaalde  
 duur zal gelden, tenzij deze door mijzelf schriftelijk  
 wordt geannuleerd. Het Bedrijf zal de Overeenkomst  
 binnen de 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke  
 kennisgeving beëindigen.

8.  Ik begrijp dat indien ik een Onafhankelijke Distributeur 
wil worden, ik dit moet aanvragen door de betreffende 
informatie over Onafhankelijke Distributeurs in te vullen 
op het formulier van de Overeenkomstformulier voor 
Onafhankelijke Distributeurs. Om als Onafhankelijke 
Distributeur bij een andere Sponsor in te schrijven moet ik 
mijn Overeenkomst voor Voorkeursklanten opzeggen en 
zes (6)	maanden	wachten,	gedurende	welke	periode	ik	geen	
aankopen mag doen of andere distributeurgerelateerde  
activiteiten mag verrichten.

9.  Ik ga ermee akkoord dat de in deze Overeenkomst 
vermelde persoonsgegevens evenals persoonsgegevens die 
verzameld worden ter uitvoering van deze Overeenkomst 
noodzakelijk zijn voor het Bedrijf om het Nu Skin 
distributienetwerk te laten functioneren en coördineren en 
om de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te komen. 
De verzamelde gegevens worden gebruikt door interne en 
externe afdelingen van het Bedrijf die zich bezighouden met  
het laten functioneren van het distributienetwerk. 

	 	Zij	zullen	buiten	de	Europese	Economische	Ruimte	
gebracht worden om door het Bedrijf verwerkt te 
kunnen worden. Ik begrijp dat ik toegang heb tot mijn 
persoonsgegevens en deze kan laten verbeteren, als ze niet 
juist zijn.

10.  Ik begrijp dat Nu Skin in staat is te leveren in de meeste 
steden en grote woongebieden in de landen waar het 
Bedrijf zaken doet.
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Vereniging Directe Verkoop
Postbus 2450,	NL-5202 CL ‘s Hertogenbosch, Nederland 

Tel: 0900 55 33 111, Fax: +31 13 59 44 747
e-mail:	vdv@directeverkoop.nl,	website:	www.directeverkoop.nl	

www.nuskineurope.com

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VOORKEURSKLANTEN


