Isagenix (EU) B.V. Ethische Code
1.

Als zelfstandige Associate van Isagenix beloof ik het volgende:
•

ik zal mijzelf en mijn business op professionele, ethische,
morele en wettelijke wijze presenteren en iedereen altijd
met respect behandelen;

•

ik zal de Isagenix-producten en de kans om met Isagenix
een inkomen op te bouwen waarheidsgetrouw en correct
presenteren;

•

als ik zaken doe, presenteer ik mijzelf altijd als een
zelfstandige Associate van Isagenix;

•

ik zal andere leden binnen en buiten mijn eigen
organisatie altijd ondersteunen en op actieve wijze
aanmoedigen;

•

ik zal alle vragen over de Isagenix-producten en de
kans om met Isagenix inkomen op te bouwen altijd
waarheidsgetrouw en op correcte wijze beantwoorden;

•

ik zal klanten en potentiële klanten informeren over hun
recht om producten van Isagenix te retourneren conform
het retourbeleid van Isagenix; als mijn klanten een
product van Isagenix willen retourneren en mij om hulp
vragen, dan zal ik de producten snel en op juiste wijze
retourneren;

•

ik zal alleen mondeling beloftes doen waartoe ik door
Isagenix bevoegd ben;

•

ik zal de privacy van mijn klanten en potentiële leden
respecteren;

•

ik respecteer mijn verplichting om de vertrouwelijke
informatie van Isagenix te beschermen, inclusief de
contactgegevens van andere leden;

•

ik accepteer en respecteer mijn verplichtingen volgens
de Communicatierichtlijnen van Isagenix, zoals vermeld
in Bijlage 1; en

•

ik zal mij houden aan alle lidmaatschapsregels van
Isagenix, zoals die momenteel van toepassing zijn en
zoals die van tijd tot tijd door Isagenix kunnen worden
gewijzigd.

•

ik zal geen activiteiten uitvoeren die een negatieve
invloed kunnen hebben op Isagenix of mijzelf, inclusief
maar niet beperkt tot frauduleuze handelingen,
verdraaiing van de feiten, onwettige of onethische
business- of wervingspraktijken, het gebruik van
methodes om potentiële leden of klanten onder druk te
zetten of het gebruik van ongeoorloofde of overdreven
claims of verklaringen over de Isagenix-producten of de
kans om met Isagenix een inkomen op te bouwen;

•

ik zal niet proberen om het Isagenix Compensatieplan
op enige wijze te wijzigen, waaronder maar niet beperkt
tot het inschrijven van een persoon als klant of Associate
die weinig of geen belangstelling heeft voor Isagenix,
voornamelijk om in aanmerking te komen voor een
bonus of een andere compensatie, of door anderen in te
schrijven met meerdere Posities of hen aan te moedigen
en/of de Isagenix-producten te verkopen via onbevoegde
kanalen; of

•

ik zal onder geen beding bestaande leden van een ander
team aansporen om lid te worden van mijn team, op
directe noch indirecte wijze;

•

op enige andere wijze, direct noch indirect, de
beleidsbepalingen en procedures van Isagenix schenden
die op mij van toepassing zijn.

•

ik zal geen voordeel proberen te behalen t.o.v. andere
Associates door te claimen of te impliceren dat ik een
speciale behandeling van Isagenix kan verkrijgen;

•

ik zal niets negatiefs zeggen over Isagenix, Isagenixproducten, het Compensatieplan, het managementteam,
de medewerkers, gelieerde ondernemingen, klanten,
andere Associates of de wedstrijd, of hun producten,
compensatieplannen, managementteams, medewerkers,
gelieerde ondernemingen of zelfstandige distributeurs;
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2. Als zelfstandige Associate van Isagenix, beloof ik het volgende NIET te doen:

