
Gelieve een kopie van het ingevulde formulier te sturen naar: Nourish the Children® Initiative 
c/o Nu Skin Belgium N.V., Ikaroslaan 25, 1930 Zaventem, België. 
Fax: +32 2 721 09 77, E-mail: belgiumweb@nuskin.com  
U kunt ook online doneren op www.europe.nourishthechildren.com.

Donatieformulier

Naam

Adres Plaats     Postcode

Land  Fax 

ID-nummer

Telefoonnummer overdag E-mail

Naam Verwijzende Distributeur

Registratie Voorkeursklant 
p  Ja, ik wil graag iedere maand een automatische Nourish the Children® donatie doen en geregistreerd worden als Voorkeursklant van Nu Skin Enterprises. Ik begrijp dat het 

Bedrijf mij een ID-nummer zal toekennen. 
Ik wil graag informatie ontvangen over het Nourish the Children® initiatief en Nu Skin® producten. 
p Ja
p Nee

p Ik wil niet geregistreerd worden als Voorkeursklant.

ID-nummer sponsor

GEGEVENS VERwIjZENdE dIStRIButEuR (alleen bij inschrijvingen van Voorkeursklanten)

doNatIEFREquENtIE

p Ik wil graag dat dit een automatische, maandelijkse donatie wordt.  p Dit is een eenmalige donatie.
Gelieve mijn donatie te verwerken op de ______ dag van de maand (kies een dag tussen de 1ste en 25ste van elke maand). Voor automatische, maandelijkse donaties 
zal ik mijn contract vier werkdagen voor de aangevraagde verwerkingsdatum naar mijn NSE-kantoor sturen. Het donatiebedrag zal elke maand gedebiteerd worden op de 
kredietkaart die ik hieronder vermeld heb.

BEDANkT voor uw donatie. Dankzij uw vrijgevigheid krijgen ondervoede kinderen in Malawi essentiële voeding en een kans op een betere toekomst.

BEtaalGEGEVENS

GEGEVENS dIStRIButEuR/VooRkEuRSklaNt/klaNt 

doNatIEhoEVEElhEId
Ik verklaar het Nourish the Children® initiatief toestemming te geven om namens mij een VitaMeal-donatie te doen aan het Malawi-project.
Ik begrijp dat de transactie(s) zal/zullen afgehandeld worden door Nu Skin Europe. Ik wil graag doneren (gelieve het aantal donaties aan te geven, bv. ■ 5 zakken VitaMeal):

■ 5 zakken VitaMeal voor €85,00 (115 Personal Sales Volume (PSV)). Deze optie is goed voor 150 maaltijden.*
■ 2 zakken VitaMeal voor €35,00 (50 PSV). Deze optie is goed voor 60 maaltijden.*
■ 1 zak VitaMeal voor €21,00 (30 PSV). Deze optie is goed voor 30 maaltijden.*

*  het Matching Programme van Nu Skin Enterprises
Als u aan Nourish the Children® doneert, doet Nu Skin Enterprises dat ook. Bij de donatieoptie van vijf zakken VitaMeal legt het bedrijf per donatie één zak bij, waarmee één extra kind 30 dagen lang van 
voedsel voorzien kan worden. Bij de donatieoptie van één of twee zakken VitaMeal legt het bedrijf per acht gedoneerde zakken één zak bij.

Bevordering van de zelfvoorziening
Per gekochte zak VitaMeal wordt US$0,25 aan de Nu Skin Force for Good Foundation® gedoneerd om de agrarische opleiding in het modeldorp Mtalimanja in 
Malawi te financieren.
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Betaalmogelijkheden (selecteer)  q VISa   q  MasterCard
 
Volledige naam kaarthouder ................................................................................................................................................................................................................................................................... 
kaartnummer  Geldig tot (MM/JJ)  Handtekening kaarthouder Postcode kaarthouder

q domiciliëring 
Gelieve contact op te nemen met uw Nu Skin kantoor, als u via domiciliëring wenst te betalen. Gelieve te noteren dat uw bestelling verstuurd zal worden ongeveer 7 
werkdagen nadat uw bankrekening gedebiteerd is. U zal een datum tussen de 1st en de 20ste van elke maand moeten kiezen voor uw ADR bestelling zodat de PSV nog voor 
dezelfde maand meetelt.  

Naam bank (moet zich in België bevinden)   ..................................................................................................................................................................................................................................   

Naam rekeninghouder ...........................................................................................................................................  Voornaam rekeninghouder   .........................................................................
België IBAN BIC code (SWIFT)
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VitaMeal donatieformulier - adR-overeenkomst

VooRwaaRdEN
Deze Automatic Delivery Rewards (ADR) Overeenkomst 
is van kracht tussen u, als onafhankelijke Distributeur of 
Voorkeursklant (“ik” of “mij” of “u” of “uw”), en Nu Skin 
Enterprises Product Inc., een bedrijf gevestigd in Delaware, 
75 West Center Street, Provo, Utah 84601, BTW-nummer: 
NL8039.25.372.B.01 (“het Bedrijf”). Ik weet dat het ADR-
programma een optioneel programma is dat mij in staat stelt 
een doorlopende bestelling te plaatsen bij het Bedrijf, die 
steeds maandelijks gedebiteerd wordt van mijn kredietkaart, 
spaarrekening of lopende rekening (tenzij ik gekozen heb 
voor verzending om de twee maanden).
door deze adR-overeenkomst te ondertekenen, ga ik 
ermee akkoord dat:
1.  aanmeldingprocedures

Ik kan deze ADR-overeenkomst indienen online, per 
fax, post of door afgifte van een ondertekend geprint 
exemplaar bij de Concept Store van het Bedrijf.

2.  aanvullende voordelen 
  Ongeacht of ik Distributeur of klant ben, ik weet dat er 

geen minimum productafname vereist is voor deelname 
aan het ADR-programma. Indien mijn maandelijkse 
ADR-bestelling echter gelijk aan of groter is dan 50 PSV 
(Persoonlijk Verkoopvolume) na korting, dan zal ik recht 
hebben op de volgende voordelen:

(a)  Ik zal 5% korting krijgen op de groothandelprijs en PSV 
van producten in mijn ADR-bestelling, met uitzondering 
van producten en sets waar de 5% ADR-korting niet voor 
geldt (bv. sets, afgeprijsde verpakkingen, Vitameal, enz.);

(b)  Ik zal productpunten verdienen die ingewisseld kunnen 
worden voor aanvullende producten.

Indien ik mijn ADR-account per fax, email, post of via een 
Concept Store bijhoud, dan zullen administratiekosten van 
toepassing zijn voor precies hetzelfde bedrag als ADR-
verzendkosten met korting.
3.  adR productpunten – aankoop, verval en 

retourzendingen
A.  Mijn maandelijkse ADR-bestellingen kunnen 

productpunten opleveren die ingewisseld kunnen worden 
voor producten. Productpunten zijn variabel en worden 
verkregen met een waarde gelijk aan 20 tot 30% van het 
onbelaste bedrag van de ADR-bestelling. Ik kan niet 
meer dan 75 productpunten per maand behalen. Indien 
ik uitsluitend met gebruikmaking van productpunten een 
bestelling plaats, of een normale productbestelling van 
minder dan 50 PSV combineer met productpunten, dan 

 dien ik de normale verzendtarieven te betalen; indien ik  
 een bestelling plaats van 50 PSV of meer na korting 
  in combinatie met productpunten op de bestaande 

ADR, dan zal ik korting op de verzendkosten krijgen. De 
verzendkosten staan in de prijslijst of kunnen opgevraagd 
worden bij de klantenservice.

B.  Ik verklaar hierbij te begrijpen en ermee akkoord te gaan 
dat de productpunten die ik behaal automatisch komen te 
vervallen, als ik deze niet gebruik, op de eerste dag van de 
13de maand nadat zij behaald zijn (“Verval”). Ik begrijp dat 
als ik het Bedrijf binnen dertig (30) dagen na Verval 

 
 verzoek om herstel van de vervallen productpunten, de 
vervallen productpunten hersteld zullen worden.
C.  Retourzendingen zijn niet toegestaan voor producten 

die met ADR-productpunten gekocht zijn en er worden 
geen PSV of GSV (Groepsverkoopvolume) verdiend op 
producten die met ADR-productpunten aangeschaft zijn.

D.  Retourzendingen 
Met uitzondering van producten die gekocht zijn met 
productpunten behaald uit ADR-aankopen, mogen alle 
producten die onder het ADR-programma besteld zijn 
naar het Bedrijf teruggestuurd worden overeenkomstig 
het normale retourbeleid van het Bedrijf (zie paragraaf 
7 van de EU Beleidsprocedures). NB: de verdiende 
productpunten zullen van uw account verwijderd worden 
voor terugbetaling van de desbetreffende producten.  

4.  Betaling
A.  Ik heb in deze ADR-overeenkomst van elk product de 

hoeveelheid aangegeven die ik maandelijks wil ontvangen 
en het Bedrijf een geldige Visa of MasterCard opgegeven 
met inbegrip van de vervaldatum van de kaart en andere 
noodzakelijke informatie om automatische incasso van 
mijn spaar- of lopende rekening mogelijk te maken. Alle 
door mij bestelde producten dienen volledig betaald te 
zijn, voordat de producten verzonden worden.

B.  Indien ik een kredietkaart als betalingswijze gekozen heb, 
dan machtig ik het Bedrijf of een daarbij aangesloten 
bedrijf om maandelijks mijn kredietkaart te belasten voor 
de hiervoor aangegeven producten.

5.  wijzigingen in bestelling 
Tenzij ik het Bedrijf schriftelijk per post, fax of online 
mededeling doe van eventuele wijzigingen in mijn 
bestelling uiterlijk (4) werkdagen voor de aan mij 
toegewezen datum van afhandeling, zullen de producten 
die ik gekozen heb maandelijks naar het door mij 
opgegeven adres verzonden worden. Het Bedrijf zal de in 
mijn schriftelijke kennisgeving aangegeven aanpassingen 
doorvoeren binnen vier (4) werkdagen voor afhandeling 
na tijdige ontvangst van een dergelijke kennisgeving. 
Wanneer het om een automatische incasso gaat, wordt 
u verzocht contact op te nemen met uw klantenservice 
voor nadere bijzonderheden over de betalingswijze en 
deadlines.

6.  Niet meer leverbare producten 
De specifieke producten die ik geselecteerd heb, kunnen 
door het Bedrijf uit het assortiment genomen worden. 
Als producten uit het assortiment genomen worden, dan 
zal het Bedrijf mij dit schriftelijk mededelen uiterlijk 30 
dagen voordat de producten uit de verkoop genomen 
worden en zal het Bedrijf doorgaan de overige op grond 
van mijn ADR-overeenkomst geselecteerde producten te 
verzenden. Ik kan andere producten kiezen om de uit de 
verkoop genomen producten te vervangen; als ik andere 
producten selecteer, dan zal ik het Bedrijf schriftelijk op 
de hoogte stellen van het type en de hoeveelheid van de 
geselecteerde producten uiterlijk 30 dagen voor levering. 
De aankoopprijs en verzendkosten zullen automatisch 
aangepast worden aan de wijziging van mijn bestelling.

7.  Prijsverhogingen 
Het Bedrijf mag de prijs van de door mij geselecteerde 
producten wijzigen. Indien de prijs van een bepaald 
product verhoogd is, dan zal het Bedrijf mij uiterlijk 30 
dagen voor de prijsverhoging op de hoogte brengen en, 
tenzij ik anders aangeef, doorgaan mij de geselecteerde 
producten tegen de verhoogde prijs te zenden.

8.  Beëindiging adR-programma of -bestellingen
A.  Na schriftelijke kennisgeving 14 dagen vooraf, mag het 

Bedrijf het ADR-programma beëindigen. Het Bedrijf mag 
eveneens mijn recht om aan het ADR-programma deel te 
nemen intrekken, deze ADR-overeenkomst onmiddellijk 
beëindigen en mij van de beëindiging op de hoogte 
brengen als (i) de machtiging voor de kredietkaart of 
bankrekening die bij deze ADR-overeenkomst gegeven is, 
verloopt, ingetrokken of anderszins beëindigd wordt, (ii) ik 
de voorwaarden van deze ADR-overeenkomst overtreden 
heb, of (iii) indien ik een Distributeur ben, ik de voorwaarden 
van mijn Distributieovereenkomst overtreden heb.

B.   Ik mag te allen tijde mijn ADR-bestelling intrekken. Het 
Bedrijf zal mijn ADR-overeenkomst intrekken 14 dagen na 
ontvangst van mijn schriftelijke mededeling.

C.  Na schriftelijke kennisgeving 14 dagen vooraf mag het 
Bedrijf, naar eigen keuze, de voorwaarden van dit ADR-
programma wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot verval van de productpunten voor Distributeurs.

9.  Geen wijziging in distributieovereenkomst
De voorwaarden vastgelegd in deze ADR-overeenkomst 
krijgen geen voorrang op of wijzigen op geen enkele wijze 
de voorwaarden van mijn Distributieovereenkomst.

10.  Verzamelen persoonlijke informatie
Het bedrijf, de moedermaatschappij, zuster- en 
dochtermaatschappijen (“Nu Skin”) zijn zich ervan 
bewust en houden rekening met uw bezorgdheid over 
de manier waarop informatie over u verzameld, gebruikt 
en gedeeld wordt ten gevolge van uw deelname aan het 
ADR-programma. Nu Skin respecteert uw privacy en 
doet alles om de privacy van consumenten van Nu Skin’s 
producten en diensten te beschermen. Nu Skin verzamelt 
en bewaart bepaalde informatie over u om u de voordelen 
van het Distributeurschap te kunnen bieden en met u 
contact te houden over (I) promotie-aanbiedingen en 
producten, (II) de betrekkingen tussen Distributeur en 
klant, (III) klant-informatie en (IV) overige relevante 
zakelijke onderwerpen. Alle door u verstrekte informatie 
zal door Nu Skin bewaard worden op het hoofdkantoor 
in de Verenigde Staten, de plaatselijke hoofdkantoren 
en/of plaatselijke verwante bedrijven in uw land van 
verblijf. U heeft het recht uw door Nu Skin bewaarde 
persoonlijke informatie te bekijken en te verbeteren via de 
klantenservice in uw land van verblijf.

q Ik heb alle voorwaarden die betrekking hebben op deze overeenkomst, gelezen en aanvaard.
Conform deze overeenkomst met Nu Skin Enterprises Product Inc. verklaar ik dat ik opdracht gegeven heb om iedere maand automatisch producten aan mij te laten leveren 
aanrekenen op de datums, in de hoeveelheden en via de betaalwijze die op de eerste pagina opgegeven zijn. Ik ga ermee akkoord gebonden te zijnaan de bovenstaande 
voorwaarden.
handtekening aanvrager  Naam in hoofdletters  Datum (DD/MM/JJ)
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GElIEVE hEt dooR u INGEVuldE FoRMulIER tERuG tE ZENdEN NaaR uw PlaatSElIjkE Nu SkIN-kaNtooR:
NU SkIN BELGIUM N.V.  •  Ikaroslaan 25, B-1930 Zaventem, België.

Tel: 0800 94 224  •  Fax: +32 2 721 09 77  •  E-mail: belgiumweb@nuskin.com  •  www.nuskin.com

akkooRdVERklaRING EN oNdERtEkENING  (allEEN invullen voor automatische, maandelijkse VitaMeal-donaties)


