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Isagenix (EU) B.V.  
Verzoek tot wijziging sponsor/plaatsing 

Instructies 

1. Vul alle verplichte velden van dit document in en e-mail het naar het volgende adres: Placement@IsagenixCorp.com. 
Het e-mailadres van de afzender moet overeenkomen met het e-mailadres dat is vastgelegd voor 
de verzoekende Associate.

2. Na ontvangst van dit verzoek zal Isagenix dit verzoek bevestigen met een e-mail of per telefoon. 

3. Indien goedgekeurd dienen alle verzoeken voor wijziging van sponsor of plaatsing binnen 2 werkdagen 
afgerond te zijn. 

4. Aan de Associate worden alleen kosten in rekening gebracht indien het verzoek is goedgekeurd 

Beleid van Isagenix 

1. Indien een Associate vermoedt dat hij een nieuw ingeschreven Associate verkeerd geplaatst heeft in zijn 
afstammingslijn en/of de Associate bij de verkeerde inschrijvende sponsor heeft ingeschreven, kan hij om 
een wijziging van plaatsing en/of sponsor verzoeken. Onder wijziging van plaatsing wordt verstaan het 
verplaatsen van een nieuw ingeschreven positiehouder naar de onderste positie links of de onderste positie 
rechts. Verticale wijzigingen in plaatsing zijn niet toegestaan. Onder wijziging van inschrijvende sponsor wordt 
verstaan het wijzigingen van de sponsor van de nieuw ingeschreven positiehouder in een andere sponsor.  

2. Indien om een wijziging van plaatsing verzocht is binnen 3 werkdagen na inschrijving van een nieuwe 
Associate, zal de wijziging zonder kosten worden verwerkt. Wanneer om de wijziging van plaatsing verzocht 
is binnen 4 tot 5 werkdagen na inschrijving van de nieuwe Associate, kan de verzoekende Associate een 
vergoeding van US$ 25 worden opgelegd. Wanneer de wijziging van plaatsing na 5 werkdagen plaatsvindt, 
of commissies zijn afgesloten, wordt de plaatsing alleen toegekend na goedkeuring van het management 
van Isagenix. Een plaatsing waarvoor goedkeuring door het management nodig is, kan ertoe leiden dat 
de Associate een vergoeding van US$ 100 wordt opgelegd. Alle wijzigingen van plaatsing en inschrijvende 
sponsor kunnen door Isagenix voorafgaand aan verwerking worden geëvalueerd.

3. Indien de nieuw ingeschreven Associate een onderliggende lijn heeft, is voor de wijziging van plaatsing 
goedkeuring van het management nodig en zal een vergoeding van US$ 100 worden opgelegd. 

4. Wanneer de Associate vermoedt dat hij een nieuwe Associate onder de verkeerde inschrijvende sponsor 
heeft geplaatst kan hij om wijziging van sponsor verzoeken en laat daarmee de nieuwe Associate in dezelfde 
positie maar met een nieuwe inschrijvende sponsor in zijn opgaande afstammingslijn. Op alle wijzigingen 
in plaatsing bij een inschrijvende sponsor zijn de vergoedingen zoals hierboven beschreven van toepassing. 

Door ondertekenen van de onderstaande velden verklaren alle partijen dat zij instemmen met het verzoek 
tot wijziging van sponsor of plaatsing en met het afschrijven van de bijbehorende vergoeding ten laste van 
de opgegeven creditcard. Alle partijen komen overeen dat zij de bevoegdheid hebben om te ondertekenen 
namens de betrokken partijen en dat zij bevoegd zijn om wijziging van sponsor of plaatsing te vragen.

De Associate die om wijziging verzoekt (moet zijn de inschrijvende sponsor of de associate die wordt gewijzigd) 

Naam: ______________________________________ Telefoonnummer: __________________________________

ID-nummer Associate: _________________________ E-mailadres: ______________________________________

Datum: ______________________________________ Handtekening: ____________________________________

Associate die wordt gewijzigd 

Naam: ______________________________________ Huidige inschrijvende sponsor: _______________________

ID-nummer: __________________________________ Huidige plaatsingssponsor __________________________

Telefoonnummer: _____________________________ Handtekening: ____________________________________

Gevraagde wijziging (alleen waar toepasselijk) 

Nieuwe plaatsingssponsor: _____________________ Nieuwe inschrijvende sponsor: _______________________

ID nieuwe plaatsingssponsor:  ___________________ ID nieuwe inschrijvende sponsor: _____________________

Linker- of rechterbeen: _________________________

De goedkeuring van alle wijzigingen van sponsor/plaatsing geschiedt geheel naar eigen inzicht van Isagenix. 

ALLEEN VOOR KANTOORGEBRUIK

Datum van ontvangst:      /     / Datum van afronding:       /     / Verwerkt door:

       ¨  Goedgekeurd               ¨  Afgewezen


