Isagenix (EU) B.V. Annuleringsformulier
(voor het retourneren van producten)
Dit formulier kan worden gebruikt om aan te geven dat u een bestelling van een product wenst te annuleren,
maar is niet verplicht. Vul de in uw geval benodigde gegevens in. Voor instructies om een bestelling op de
juiste manier te annuleren en om het product naar de juiste plaats te verzenden, kunt u contact opnemen met
CustomerServiceIE@IsagenixCorp.com (voor de Republiek Ierland) of CustomerServiceNL@IsagenixCorp.
com (voor Nederland). Als u hulp nodig hebt, kunt telefonisch contact met ons opnemen, op 1 800 817 102
voor de Republiek Ierland of op 0 800 023 4002 voor Nederland. U kunt uw lidmaatschap opzeggen
door desgewenst gebruik te maken van dit of een ander formulier, waaronder begrepen een eenvoudige
opzeggingsbrief van u aan ons. U kunt uw lidmaatschap ook opzeggen door contact met ons op te nemen
via het hierboven vermelde e-mailadres of telefoonnummer van de klantenservice.

AAN: Isagenix (EU) B.V., btw-nummer: NL855739629B01;
e-mailadres: CustomerServiceIE@IsagenixCorp.com voor de Republiek Ierland en
CustomerServiceNL@IsagenixCorp.com voor Nederland
[*] – doorhalen wat niet van toepassing is
Hierbij stel ik u op de hoogte van het feit dat ik mijn bestelling/verkoopovereenkomst betreffende het/
de volgende product(en) wens te annuleren: (vermeld hier voor elk product de code, de hoeveelheid
en het factuurnummer)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Besteld op: _________________________________________________________________________
Ontvangen op: ______________________________________________________________________
Ik ben bekend met de in de algemene voorwaarden van Isagenix beschreven consequenties van het
retourneren van een product of producten.
Naam van consument/Associate: ______________________________________________________
Associate-nummer (indien van toepassing): ______________________________________________
Adres van de consument/Associate: ____________________________________________________
Handtekening van consument/Associate (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend): _____
Datum ____________________________________________________________________________

OPTIONELE SECTIE: U hoeft ons niet te vertellen waarom u producten retourneert / het contract
opzegt, maar het zou zeer nuttig zijn om uw redenen te weten (a.u.b. het juiste vakje aankruisen):
¨¨Onjuist product
¨¨producten waarvan de uiterste verkoopdatum is verstreken
¨¨beschadigd(e) artikel(en) / product niet als beschreven / niet tevreden met het product
¨¨Overig (a.u.b. hieronder vermelden) ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

