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Isagenix (EU) B.V. Vrijwillig verzoek tot prijsgeven 
van positie met de intentie opnieuw in te schrijven

Door indienen van dit formulier verzoekt u om uw huidige positie bij Isagenix als onafhankelijke Associate  
op te zeggen en geeft u aan dat u het voornemen heeft om opnieuw in te schrijven na afloop van de wachttijd 
zoals beschreven in de Isagenix lidmaatschapsregels.

Neem indien u alleen verzoekt om annulering van uw Autoship contact op met de klantenservice via 
CustomerServiceIE@IsagenixCorp.com voor de Republiek Ierland en CustomerServiceNL@IsagenixCorp.com 
voor Nederland. 

De goedkeuring van alle verzoeken geschiedt geheel naar eigen inzicht van Isagenix.  

Aanwijzingen 

1. Vul alle verplichte velden hieronder in en onderteken het formulier. 

2. Dien het formulier per e-mail in bij AccountRequests@IsagenixCorp.com. 
Na ontvangst van dit verzoek wordt u per e-mail of telefonisch in kennis gesteld. 

3. Indien goedgekeurd moet u de vereiste wachttijd afwachten voordat u zich opnieuw in kunt schrijven zoals 
beschreven in de Isagenix lidmaatschapsregels. 

Door het ondertekenen en invullen van onderstaande velden erken ik dat ik mijn huidige positie als onafhankelijke 
Associate bij Isagenix wil opgeven. Ik begrijp dat ik alle voordelen die horen bij mijn huidige positie zal verliezen, 
waaronder alle rechten met betrekking tot degenen die door mij persoonlijk zijn ingeschreven, degenen in mijn 
onderliggende lijn, en alle financiële voordelen die verband houden met mijn positie.  

Ik begrijp dat ik om mij opnieuw als onafhankelijke Associate of preferente klant in te schrijven de toepasselijke 
wachttijd moet afwachten zoals beschreven in het beleid en de procedures van Isagenix, en in een nieuwe positie moet 
beginnen. Ik stem er tevens mee in dat ik niet zal proberen om degenen die met mij geassocieerd zijn in mijn vorige 
positie aan te moedigen om zich aan te sluiten als mijn persoonlijk ingeschrevenen of in mijn onderliggende lijn. 

Naam: ______________________________________ ID-nummer Associate: ______________________________

Gevraagde inschrijvende sponsor: ________________ Gevraagde plaatsing: _______________________________

Telefoonnummer: _____________________________ E-mailadres: ______________________________________

Reden van verzoek:  ____________________________________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________ Datum: _______________________

Isagenix beleid betreffende beëindiging en wachttijden voor herinschrijven 

Als onafhankelijke contractant mag u uw positie naar eigen inzicht handhaven of beëindigen; Isagenix staat echter niet 
toe dat een positiehouder zich opnieuw inschrijft of een eigendomsbelang neemt in een andere positie bij Isagenix 
na beëindiging van zijn of haar positie bij Isagenix totdat de positiehouder voldoet aan bepaalde voorwaarden die 
opgesteld zijn om de integriteit van de onderliggende organisatie te beschermen. De voorwaarden voor het opnieuw 
inschrijven is afhankelijk van de kwalificatie van de positiehouder die het verzoek doet om zich opnieuw in te schrijven: 

'Productgebruikers' en 'productdelers' kunnen zes maanden na de datum van hun meest recente activiteit (zoals een 
order voor producten of betaling van commissie) opnieuw een aanvraag doen. 'Productgebruikers' zijn degenen die 
nooit commissie hebben verdiend of in de afgelopen twaalf maanden geen provisie hebben verdiend. 'Productdelers' 
zijn degenen die een bedrag lager dan US$ 500 aan commissie hebben verdiend in de voorgaande twaalf maanden. 

'Ondernemingopbouwers' kunnen twaalf maanden na de datum van hun meest recente activiteit opnieuw 
een aanvraag doen. In deze categorie valt iedereen die in de afgelopen twaalf maanden meer dan US$ 500 aan 
commissie heeft verdiend. 

Omdat wij toestaan dat echtgenoten/echtgenotes hun eigen positie innemen zolang zij in dezelfde sponsorlijn 
zitten, kan een positiehouder wiens echtgenoot/echtgenote een eigen positie inneemt zijn of haar positie alleen 
beëindigen en zich in een andere positie opnieuw inschrijven als zijn of haar echtgenoot/echtgenote ook voldoet 
aan de voorwaarden die van toepassing zijn op hun respectieve rang. Voor het bepalen van de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan, wordt de status van de beide echtgenoten gebaseerd op de status van 
de echtgenoot met de hogere rang op het moment van het verzoek. 

Indien u tijdens de wachttijd Isagenix producten wilt blijven bestellen met ledenkorting, zonder dat uw wachttijd 
opnieuw ingaat elke keer dat u bestelt, moet u een officieel formulier verzoek om herinschrijving ondertekenen 
en indienen. Door indienen van dit formulier ziet u onherroepelijk af van alle rechten die betrekking hebben op uw 
huidige positie(s) (waaronder alle vergoedingen) en moet u uitleggen waarom u dit verzoek doet en waar u zich wilt 
inschrijven na afloop van de wachttijd. In het licht van deze uitzondering begint de voor u toepasselijke wachttijd 
te lopen vanaf de datum dat Isagenix het ingevulde formulier ontvangt, ook indien uw positie al enige tijd inactief 
was. Uw intentie om te annuleren en opnieuw in te schrijven zal aan uw huidige inschrijvende sponsor worden 
medegedeeld en omzet van uw aankopen blijft toegeschreven worden aan uw huidige inschrijvende sponsor. 

ALLEEN VOOR KANTOORGEBRUIK

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

       ¨  Goedgekeurd               ¨  Afgewezen


