Isagenix (EU) B.V. Verzoek om herintredingspositie
Naam Associate:__________________________________________________________ Datum:_______________
ID-nummer Associate:__________________________________________________________________________
Noem alle andere posities bij Isagenix op waarbij u een belang hebt (met inbegrip van eerder toegekende
herintredingsposities, positie van echtgenoot/echtgenote of bedrijfseigendom):
____________________________________________________________________________________________ 		
____________________________________________________________________________________________
Ik wil een aanvraag doen voor invoeging van een herintredingspositie boven mijn huidige positie. Ik begrijp
dat deze aanvraag door Isagenix moet worden beoordeeld en goedgekeurd op basis van de volgende
minimumvereisten waaraan ik moet voldoen:
1.

Ik ben gedurende ten minste de laatste drie maanden een Paid-As Executive geweest.

2.

Ik heb gedurende de laatste 3 opeenvolgende weken in totaal 225 cycli in mijn positie behaald in een enkele
week, of ik heb een gemiddelde behaald van 180 wekelijkse cycli in de afgelopen 4 weken.

3.

Ik ben een Associate met een goede reputatie en op dit moment ben ik niet geschorst en wordt geen
onderzoek naar mij gedaan door de Isagenix Compliance Department.

4.

Ik begrijp het belang van en stem ermee in om voortdurend ondersteuning te bieden aan de teamleden
van mijn bestaande positie(s) terwijl ik mijn nieuw ingevoegde herintredingspositie opbouw.

5.

Ik ben niet direct of indirect betrokken bij het aantrekken voor, eigendom, management of opzetten van een
ander networkmarketingbedrijf, en ik zal ook in de toekomst niet direct of indirect betrokken raken bij een
networkmarketingbedrijf of andere concurrent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Isagenix.

6.

Ik begrijp dat mijn herintredingspositie direct gekoppeld is aan mijn bestaande positie(s) en niet
onafhankelijk verkocht, overgedragen of gecedeerd kan worden aan iemand anders of een andere entiteit
zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Isagenix.

7.

Ik stem ermee in dat op deze ingevoegde herintredingspositie, evenals op mijn positie, alle lidmaatschapsregels
en vergoedingsregelingen van Isagenix zoals deze momenteel bekend zijn gemaakt of in de toekomst worden
gewijzigd, van toepassing zijn. Hieronder valt ook dat ik begrijp dat voor kwalificatie en bevordering en
verkiesbaarheid voor commissies, voor elke positie (basis en herintreding) afzonderlijk voldaan moet worden
aan de kwalificaties en instandhouding daarvan voor actieve status, bevordering en toekennen van een bonus.

8.

Bovendien stem ik ermee in en begrijp ik dat Isagenix zich, geheel naar eigen inzicht, het recht voorbehoudt
om later haar lidmaatschapsregels en/of vergoedingsregeling te wijzigen.

Opmerking: De herintredingspositie kan het groepsvolume (GV) van de basispositie meetellen als het hoofdvolumeverkoopteam, maar kan geen persoonlijk ingeschreven Associates meetellen die eerder bij de basispositie zijn
meegenomen als deel van de kwalificaties.
Handtekening:____________________________________________________________ Datum:_______________
Basispositie betekent de onafhankelijke Isagenix Associate-positie die oorspronkelijk kwalificeert voor en naar
aanleiding waarvan een ingevoegde herintreding wordt toegekend.

ALLEEN VOOR KANTOORGEBRUIK
Datum van ontvangst:

/

/

Datum van afronding:

/

/

Verwerkt door:
¨ Goedgekeurd

¨ Afgewezen
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Verzend dit document per e-mail naar ComplianceEU@IsagenixCorp.com.

