
SAMENVOEGEN VAN PARTNERS  
AANVRAAGFORMULIER 
 

Geschikte associates kunnen een aanvraag indienen om voor erkenningsdoeleinden accountinkomsten samen 
te voegen (bijvoorbeeld voor events, maandelijkse erkenning, cumulatieve resultaten). In dit formulier wordt met 
het samenvoegen van accounts verwezen naar de samenvoeging van behaalde accountinkomsten. Associates 
zullen in hun Back Office geen wijzigingen aantreffen in erkenningsstatus of andere wijzigingen in hun accounts.

BELEID VAN ISAGENIX
1. Om in aanmerking te komen moet een van de associates een erkenningsstatus hebben van 3-Star Golden 

Circle of hoger. 

2. Associates die getrouwd zijn, een samenlevingscontract hebben of op andere, in hun land wettelijke 
erkende vorm van samenleving hebben, kunnen een aanvraag indienen om hun accounts samen te voegen. 
De ondersteunende documentatie moet ten tijde van de aanvraag aan Isagenix worden verschaft.

3. Isagenix combineert geen statussen voor partneraccounts. 

4. Als een nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen een tijdsbestek van drie maanden nadat een van 
de aanvragers een zakelijke mijlpaal heeft bereikt, zal Isagenix zich redelijkerwijs inspannen om 
de aankondiging en/of het succesverhaal van de aanvrager aan te passen.

INSTRUCTIES
1. Verstuur dit document met alle vereiste velden ingevuld naar het volgende e-mailadres:  

RecognitionEU@IsagenixCorp.com. 

2. Na ontvangst van dit verzoek zal het Recognition Team van Isagenix het aanvraagformulier bekijken. Isagenix 
geeft binnen vijf (5) werkdagen na de datum van indiening antwoord. 

3. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, zal het Recognition Team van Isagenix de accounts van de partners 
samenvoegen vanaf de datum van het lidmaatschap tot de datum van de aanvraag. 

4. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, moet je de naam van je erkenning in de Back Office voor associates 
aanpassen, zodat de gewijzigde status van jou en je partner helder is.

5. Als je deze aanvraag wilt intrekken, stuur je het formulier voor het samenvoegen van accounts naar 
RecognitionEU@IsagenixCorp.com, en vermeld je bij Aanvullende opmerkingen dat je de aanvankelijke 
aanvraag wilt annuleren. Ook dit formulier moet door beide partijen worden ondertekend en gedateerd.

Door de onderstaande velden te ondertekenen geven alle partijen aan dat ze akkoord gaan met het formulier 
voor het samenvoegen van partners. Als een ondertekenende partij niet de genoemde partij van het account 
is, dan moet deze partij documentatie aanleveren waaruit blijkt dat hij of zij (1) wettelijk bevoegd is om namens 
de betrokken partij te tekenen en (2) toestemming van de genoemde partij heeft om de aanvraag in te dienen. 
De indiening van het formulier voor het samenvoegen van partners garandeert niet dat Isagenix akkoord gaat. 
Alle verzoeken, erkenningen en aanmerkingen voor samenvoeging van accounts zijn onder voorbehoud,  
en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 
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FORMULIER
Naam _________________________________________

Lidmaatschaps-ID _______________________________

Erkenningsstatus ________________________________

Naam partner __________________________________

Lidmaatschaps-ID partner  _________________________

 
Aanvullende opmerkingen _________________________________________________________________________

 

_____________________________            _____________________________             ________\________\________        
             Lid              Partner                       Datum


