Distributor Aanvraag- & Startpakket
Informatie over de aanvrager

Betalingsmethode

(In blokletters aub)

Credit Card
Hierbij geef ik toestemming aan Unicity 31,29 € (25,86 € netto) van mijn credit card af te
BESTAANDE Distributor IDnummer (indien beschikbaar)
Aanhef

Dhr. 		

GEB. DD/MM/JJ

schrijven voor de licentievergoeding en de bestelling van het Starterspakket evenals
de bedragen die voortvloeien uit toekomstige orders. Ik begrijp dat het betalen van de

Mevr.

jaarlijkse licentievergoeding en de bestelling van mijn Starterspakket de enige vereisten
zijn om een distributeur van Unicity te worden. Zodra deze aanvraag en de betaling zijn
ontvangen zal Unicity mij een gratis Starterspakket sturen.

Achternaam Voornaam

Visa®

Master Card®

Naam bedrijf (indien van toepassing) *
Kaarthouder (naam op de credit card)

Credit card nummer				

Verval. Datum MM / JJ

Naam van de mede-aanvrager / echtgenote / algemeen directeur (indien van toepassing) *

Wij verzoeken u de commissie voor mijn activiteiten als
Onafhankelijke Distributeur te storten op het volgende bankrekening
in NEDERLAND

Straat & nummer (Huidig postadres)

post-

Code, stad
IBAN

E-mailadres
SWIFT

Telefoonnummer

Rekeninghouder

Mobiel telefoonnummer

Bank

Faxnummer (optioneel)

Ik zal Unicity schriftelijk informeren over de bank waar mijn commissie voor mijn
activiteiten als onafhankelijk distributeur kunnen worden betaald.

Persoonlijk

Echtgenoot als co-aanvrager

Vereniging

Rechtspersoon

Zakelijke relatie		

Anders

Handelsnummer (INDIEN VAN TOEPASSING) (gelieve juiste documentatie bijvoegen)

BTW-nummer. (Gelieve kopie van het certificaat van uw belastingdienst bijvoegen)

Stad, datum

￼ * Gelieve een kopie van de inschrijving bij het KvK en het BTW-nr bijvoegen. Bevestiging



(Verplichte handtekening / en om bedragen af te schrijven van / commissie te betalen op een
credit card

en een lijst van de namen van alle personen die bevoegd zijn om het bedrijf zakelijk te
vertegenwoordigen.

Bankoverschrijving (niet mogelijk voor Easyships)

Informatie over de ENROLLER*

(Alleen wanneer de ENROLLER en de sponsor niet dezelfde zijn)

De licentievergoeding 31,29 € (25,86 € netto) en het bedrag voor het Starterspakket incl. BTW
(zie pagina 3 en 4 van deze aanvraag), zal worden overgeboekt naar de rekening Unicity
bij UBS AG

.

Bank: UBS

ENROLLER ID-No

IBAN: CH30 0027 3273 2692 8870X
SWIFT: UBSWCHZH63A
Account holder: Unicity Global Markets GmbH

Achternaam Voornaam
** Plaatsingsoptie sinds 1 juni 2010

Informatie over de sponsor

Let op: Uw aanvraag is alleen geldig wanneer alle pagina‘s correct en, volledig zijn
ingevuld, correct zijn ondertekend en uw licentievergoeding en de eerste order zijn
betaald. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Mocht u vragen
hebben over dit formulier dan kunt u contact opnemen met uw sponsor of upline

Sponsor ID-No.

distributeur, of bel de Unicity Klantenservice tussen maandag en vrijdag van 08:00 tot 17:00
CET. Informeer Unicity alstublieft onmiddellijk en schriftelijk over eventuele wijzigingen
van uw persoonlijke gegevens.

Achternaam Voornaam
Door het ondertekenen en verzenden van dit formulier, en het betalen voor de
Distributor

licentie bevestig ik / wij dat ik / wij toestemmingen vragen om een

dstributeur voor Unicity te worden. Ik / wij gaan er mee akkoord dat Unicity
(het bedrijf) contact met mij / ons opneemt via de telefoon, fax, en / of e-mail adres dat ik / wij
hebben opgegeven op ons aanvraagsformulier of zoals is bijgewerkt. Ik / wij
verklaar dat ik / wij de Algemene Voorwaarden hebben gelezen en akkoord gaan met die
Algemene

Voorwaarden,

inclusief

die

op

de

achterzijde.

Ik

/

wij

verder

verklaar dat ik / wij het Unicity Beloningsplan hebben ontvangen en gelezen
en dat ik /

wij akkoord gaan met het Unicity Beleid & Procedures, die hierin zijn

opgenomen en deel uitmaakt van deze overeenkomst. Ik / wij bevestigen dat ik / wij
gedurende de afgelopen zes maanden geen distributeur van Unicity ben / zijn geweest.
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Unicity Global Markets GmbH
Rigistrasse 2, CH-6300 Zug
Switzerland
Monday – Friday 8am - 5pm (CET) / 7am - 4pm (GMT)
Tel: 0180 300 1011
Fax: +41 41 5 111 335

E-Mail: service.management@unicity.com Web: www.unicity.com
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Distributor Aanvraag- & Startpakket
BESTAANDE Distributor ID-NUMMER (indien beschikbaar)

De Unicity Distributor overeenkomst

(Algemene Voorwaarden voor Distributor s NEDERLAND)

1. Ons contract met u
1.1. U erkent en aanvaardt als volgt:
1.1.1. dat deze overeenkomst („Overeenkomst“) tussen u (in uw hoedanigheid als
onafhankelijke vertegenwoordiger („Distributeur“)) en Unicity Europe BV (een bedrijf
geregistreerd en handelt in Nederland („Unicity“ of „ons“);
1.1.2. De in de voorwaarden in deze overeenkomst zijn de voorwaarden waarop Unicity
producten zal leveren aan u en machtigt u om op te treden als vertegenwoordiger namens
Unicity.
1.1.3. Voordat u deze overeenkomst ondertekent, lees deze overeenkomst en controleer of
de gegevens op de voorzijde van deze overeenkomst correct zijn. Wanneer u denkt dat er
een fout is gemaakt, neem dan contact op met Unicity om dit te bespreken.
2. Uw status en verantwoordelijkheden:
2.1. U bevestigt dat u 18 jaar oud en handelingsbekwaam bent om een juridisch bindende
contracten aan te gaan.
2.2. U erkent dat u te allen tijde gedurende de looptijd van deze overeenkomst:
2.2.1. zult fungeren als een onafhankelijke vertegenwoordiger die gemachtigd is om de
producten (“Producten”) van Unicity te verkopen (voor eigen rekening); en
2.2.2. klanten zult voorlichten over de producten van Unicity om deze klanten in staat te
stellen de producten van Unicity;
3. Deze overeenkomst en andere overeenkomsten:
3.1. Deze overeenkomst wordt bindend voor u en ons wanneer:
3.1.1. U de papieren versie van deze overeenkomst ondertekent of de overeenkomst elektronisch verstuurt via de website van Unicity; en
3.1.2. U aan ons betaald (in beschikbare middelen op onze bankrekening):
3.1.2.1. De jaarlijkse licentiekosten van € 30; en
3.1.2.2. De administratie inschrijvingskosten van € 10
3.2. U bevestigt dat u de Unicity document met als titel „Beleid & Procedures“ („Beleid“) hebt
gelezen en ermee akkoord de inhoud te aanvaarden (inclusief maar niet beperkt tot al het
beleid, procedures en voorwaarden aangaande uw zakelijke relatie met Unicity) in zoverre
dat, in geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en het beleid, het beleid prevaleren.
3.3. U ermee akkoord gaat om zich aan alle schriftelijke wijzigingen, aanvullingen en / of
aanvullingen op het beleid te houden die regelmatig door Unicity worden gepubliceerd.
3.4. U zich te allen tijde zult houden aan het beleid en accepteert dat elke schending door u
van het beleid kan leiden tot de beëindiging van deze overeenkomst.
3.5. U erkent dat u het Unicity vergoedingsplan („Plan“) heeft gelezen en dat u alle
regelmatige schriftelijke wijzigingen, aanvullingen en / of aanvullingen op het plan zult
accepteren.
3.6. U erkent en accepteert dat het beleid en het Plan deel zijn van de contractuele
overeenkomst tussen u en Unicity.
3.7. U begrijpt en accepteert dat elke schending van deze overeenkomst, het beleid, het
Plan en / of andere overeenkomsten of verplichtingen die u bent aangegaan met Unicity of
een gelieerde organisatie, kan leiden tot de beëindiging van uw Distributor chap of andere
disciplinaire en / of gerechtelijke stappen.
4. Distributor chap en sponsoring
4.1. Door het aangaan van deze overeenkomst word u een distributeur van Unicity. Dankzij
dit Distributor chap bieden wij u een niet-exclusief recht op het verkopen van onze
producten en om klanten kennis te laten maken met ons. U bent verantwoordelijk voor de
marketing van de producten aan klanten en de kennismaking van deze klanten met Unicity. U
fungeert alleen als vertegenwoordiger bij de verkoop van de producten en bent
verantwoordelijk voor de begeleiding van de verkoop van producten van Unicity rechtstreeks
aan de klant. U bent niet gemachtigd om producten te kopen met de bedoeling om deze
door te verkopen aan klanten.
4.2. U erkent dat, om een distributeur te worden, u niet verplicht bent om producten te kopen
maar dat u wel verplicht bent om het „Startpakket“ te kopen zoals is vermeld op de voorzijde
van deze overeenkomst. U accepteert dat u geen commissie zult verdienen over de aankoop
van het startpakket.
4.3. Als geautoriseerde vertegenwoordiger bent u namens Unicity verantwoordelijk voor de
marketing van de producten, en de werving en training training van nieuwe
vertegenwoordigers.
4.4. U begrijpt, en gaat ermee akkoord dat u te allen tijde een onafhankelijke contractant bent
dat u daarom dus geen werknemer, partner of wettelijk vertegenwoordiger bent van Unicity.
U gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle zaken met betrekking tot uw
bedrijf, inclusief alle wettelijke eisen ten aanzien van uw bedrijf; naleving van alle nationale
wetten die van toepassing op u en uw bedrijf; en de betaling door u van alle belastingen
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de vennootschapsbelasting, BTW en / of de sociale
zekerheid).
4.5. U bent zelf verantwoordelijk voor uw zakelijke activiteiten en gaat dienovereenkomstig
ermee akkoord dat noch Unicity (of een aan haar verbonden vennootschappen), noch een
van de werknemers aansprakelijk is voor enig handelen of nalaten aan uw kant die kunnen
resulteren in een overtreding van een wet of verplichting ( wettelijk of anderszins) ongeacht
hoet deze is ontstaan.
4.6. U gaat ermee akkoord dat Unicity (en een aan haar verbonden ondernemingen), haar
gemachtigde vertegenwoordigers, werknemers, rechtsopvolgers, Distributor gevrijwaard zijn
voor schade veroorzaakt door handelingen, verzuimen, claims, schade of eisen die
voortvloeien uit uw zakelijke transacties (inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van de
producten en / of de werving van nieuwe Distributor ).
4.7. Het is u toegestaan nieuwe Distributor te werven in overeenstemming met de
bepalingen van het beleid, en dergelijke werving zal gezien worden als „Sponsoring“. U
verbindt zich om nieuwe Distributor te werven alleen binnen het grondgebied van uw eigen
land (zoals aangegeven op de voorzijde van deze overeenkomst) en gaat ermee akkoord dat
u geen Distributor zult werven in andere landen, tenzij anders is toegestaan in het beleid.
4.8. UNICITY kan, naar eigen goeddunken aanvragen van Distributor die door u worden
gesponsord, ofwel accepteren of weigeren.
4.9. U bent verantwoordelijk voor de opleiding en ondersteuning van elke distributeur die u
werft of sponsord. U zult uw uiterste best doen om de best mogelijke steun te bieden aan
dergelijke Distributor bij het bevorderen van de verkoop van producten van Unicity aan
eindklanten.
4.10. U verbindt zich ertoe, tenzij anders schriftelijk in kennis gesteld, dat u geen van de
producten zult kopen met de bedoeling om dergelijke producten te verkopen. Wanneer u
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Achternaam Voornaam
producten verkoopt, maar wanneer dergelijke producten niet mogen worden verkocht in
dat land, dan is het aanbieden van de producten (inclusief de ongeoorloofde verkoop van
niet-geregistreerde producten) uw risico en gaat u ermee akkoord dat u Unicity zult vrijwaren
tegen elke claim, verlies, noodzaak van betalen van een schadevergoeding die voortvloeit uit
de ongeoorloofde verkoop van de producten.
5. De producten en bestellingen
5.1. Als Distributor heeft u recht op de aankoop van producten voor persoonlijk
gebruik.
5.2. onze website, catalogus en brochure zijn uitsluitend voor de promotie van onze
producten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
5.3. Wanneer u producten (uw „Bestelling“) bestelt bij ons zullen wij een bestellingsnummer
toewijzen aan de bestelling en u deze doen toekomen wanneer wij de bestelling bevestigen
5.4. U kunt te allen tijd u bestelling van producten wijzigen binnen 5 dagen voordat we de
producten zult verzenden, door contact op te nemen met ons. Wanneer dit zal leiden tot
een verandering van het totale bedrag, zullen wij u schriftelijk op de hoogte brengen van de
veranderde prijs. U kunt ervoor kiezen om de bestelling te annuleren.
5.5. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Unicity niet verplicht is om producten naar u toe
te sturen, totdat de volledige betaling is gedaan door u en deze door Unicity is ontvangen.
5.6. Tenzij anders vermeld, zult u de verzendkosten betalen voor elke levering van Producten
dat u heeft besteld.
5.7. Wanneer u ervoor kiest om producten automatisch naar u te laten versturen (een „
Easyship overeenkomst“) dan zullen wij, afhankelijk van de betaling, uw zending uiterlijk op
de 20e van elke maand versturen.
5.8. U stemt ermee in dat elke Easychip overeenkomst van toepassing blijft op elke maand,
met maandelijkse zendingen van producten aan u, tot het moment dat u ons schriftelijk
informeert dat u de Easyship overeenkomst wilt annuleren.
5.9. U gaat u ermee akkoord dat de eerste Easyship overeenkomst die u aangaat, bindend
is voor 90 dagen en dat u de Easyship overeenkomst niet kunt annuleren tijdens de periode
van 90 dagen. U begrijpt dat, wanneer deze periode is verstreken, u uw Easyship overeenkomst schriftelijk kunt opzeggen, door het invullen van een Easyship overeenkomstsformulier
in te vullen met de opmerking „Easyship overeenkomst annuleren“ aan de bovenkant van
het formulier en door deze op te sturen naar Unicity. Het annuleringsformulier dient binnen
10 werkdagen voor de verzending van de volgende levering door de Unicity klantenservice
afdeling zijn ontvangen. U gaat ermee akkoord dat, wanneer de annulering binnen minder
dan 10 werkdagen voordat de volgende zendingsdatum wordt ontvangen, de producten
nog steeds zullen worden verzonden en dat de Easyship overeenkomst niet zal worden
geannuleerd tot na deze periode.
5.10. Ten aanzien van de door u bestelde producten voor persoonlijke consumptie (of
anderszins), erkent u dat u tenminste 70% van alle producten heeft verbruikt (of voor zover
toegestaan door de wet verkocht) die u eerder heeft gekocht.
6. Productgarantie
6.1. De producten worden geleverd met een klanten- en producten tevredenheidsgarantie.
Alle retail-klanten hebben recht om te profiteren van deze tevredenheidsgarantie. Verwijs
alstublieft naar de tevredenheidsgarantie in ons Beleid.
6.2. De tevredenheidsgarantie is alleen beschikbaar voor particuliere klanten; klanten die
producten voor persoonlijke consumptie bestellen.
6.3. Bestelde producten voor persoonlijke consumptie kunnen worden geretourneerd
wanneer u niet tevreden bent met de producten, of wanneer u van gedachten verandert. U
kunt ze op eigen kosten naar ons terugsturen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van
de producten. U bent verplicht om ons een bewijs van aankoop van de producten te sturen.
Onder voorbehoud van de voorwaarden van de tevredenheidsgarantie in het Beleid, moeten
de producten niet in een toestand zijn die erger is dan toen u de producten ontving.
6.4. Deze garantie is een aanvulling op, en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met
betrekking tot de producten die defect zijn of niet zijn zoals is beschreven.
6.5. De tevredenheidsgarantie geldt niet voor een persoon of bedrijf die producten bestelt
overeenkomstig met haar activiteiten met de bedoeling de producten door te verkopen.
Producten besteld door een individu namens een bedrijf kunnen naar ons worden
terugverzonden in overeenstemming met de voorwaarden van het beleid.
7. Prijs en betaling
7.1. De prijs van de producten zal vermeld zijn in onze prijslijst die geldig is op het moment
dat wij uw bestelling bevestigen. Onze prijzen kunnen op elk moment wijzigen, maar de
prijsveranderingen zullen geen invloed op bestellingen die wij aan u hebben bevestigd.
7.2. Deze prijzen zijn inclusief BTW. Wanneer het BTW-tarief echter veranderd tussen de
datum van bestellen en de datum van levering of uitvoering, zullen wij het BTW-tarief
aanpassen dat u betaalt, tenzij u al betaald heeft voor de producten vóórdat de wijziging van
het tarief van BTW ingaat.
7.3. De prijzen voor de producten zijn exclusief verzendkosten. Deze zullen worden
toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag.
7.4. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, een aantal van de producten die
we verkopen verkeerd kunnen zijn geprijsd. Wij controleren de prijzen als onderdeel van onze
verzendprocedures, zodat, waar de productprijs lager is dan de door ons vermelde prijs, wij
het lagere bedrag in rekening zullen brengen bij de verzending van de producten. Wanneer
de productprijs ‚juiste hoger is dan de prijs vermeld op onze site of in onze prijslijst, zullen wij
contact met u opnemen om u te informeren en voor uw instructies.
7.5. Waar wij producten aan u leveren dient u de producten vooraf te betalen met een
creditcard of bankpas.
7.6. Wanneer u geen betaling heeft gemaakt op de vervaldag van de betaling, kunnen we 3%
jaarlijkse rente in rekening brengen voor het achterstallige bedrag boven de basisrente van de
Barclays Bank. Deze rente wordt dagelijks berekend vanaf de vervaldag tot de datum van
daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, vóór of na een uitspraak. U dient ons
de rente, tezamen met elke achterstallige bedrag, te betalen.
7.7. Wanneer u echter als een factuur te goeder trouw betwist en contact met ons opneemt
om ons onmiddellijk na ontvangst van de factuur te informeren dat u deze betwist, dan zal
clausule 7.6 niet van toepassing zijn voor de periode van het geschil.
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Distributor Aanvraag- & Startpakket
BESTAANDE Distributor ID-NUMMER (indien beschikbaar)

8. Wijzigingen
8.1. Wij mogen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien.
8.2. Wanneer wij deze voorwaarden herzien, zullen wij u ten minste 30 dagen voordat ze
van kracht worden, schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Wanneer u
de wijzigingen niet accepteert, kunt u ervoor kiezen om deze overeenkomst te annuleren.
9. Levering
9.1. Houd er rekening mee dat de termijnen voor de levering en verzendkosten zullen variëren
afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en uw adres. Hoewel wij bestellingen
van buiten Nederland accepteren, zullen de kosten voor verzending en het leveren van de
producten afhankelijk zijn van uw locatie.
9.2. Wanneer u heeft aangegeven dat u de producten zult ophalen bij ons bedrijf, dan kunt
u de producten tijdens werkdagen, op elk moment, komen ophalen tussen 09:00-17:00.
9.3. Levering van de bestelling zal zijn voltooid wanneer wij de producten overdragen aan de
logistieke dienstverlener die namens ons de producten op uw adres zal afleveren of aan u zal
overdragen (wanneer u ervoor kiest om de producten bij ons te komen ophalen) en zullen de
producten vanaf dat moment uw verantwoordelijkheid zijn.

Achternaam Voornaam

partijen in deze overeenkomst gaan akkoord met de exclusieve bevoegdheid van het Engels
recht
14.12. Unicity sluit de aansprakelijkheid voor zichzelf en zijn rechtverkrijgenden in de richting
van
Distributor , in het bijzonder voor de directe en indirecte schade en gevolgschade schade
veroorzaakt door een defect, uit. Dit geldt niet in het geval van grove nalatigheid, opzet of
schade aan leven, lichaam of de gezondheid.
14.13. U verbindt zich ertoe dat alle informatie die u in deze overeenkomst heeft gegeven,
correct is en gaat ermee akkoord dat valse of misleidende informatie Unicity het recht zal
geven de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10. Commissie
10.1. Als onafhankelijke vertegenwoordiger heeft u recht op het verdienen van commissie op
de bestellingen door klanten die u aan ons heeft geïntroduceerd.
10.2. De voorwaarden van het Beleid en het Plan zijn van toepassing op de betaling van
provisies aan u.
10.3. U gaat ermee akkoord dat u geen recht heeft op de ontvangst van commissie op basis
van het Plan, tenzij:
10.3.1. U een Easyship overeenkomst heeft;
10.3.2. U de vereiste minimale bestelling per maand, zoals in het Plan is omschreven, heeft
geplaatst; en
10.3.3. U wordt geacht (naar goeddunken van Unicity en in overeenstemming met de
voorwaarden van het Beleid) om in ‚goede reputatie‘ te zijn met Unicity
11. Duur en beëindiging
11.1. Deze overeenkomst is geldig voor één (1) jaar na acceptatie door Unicity. De
overeenkomst kan worden uitgebreid, maar zal vereisen dat u de jaarlijkse
verlengingsvergoeding betaald in plaats van tijd tot tijd.
11.2. Unicity is niet verplicht om deze overeenkomst te vernieuwen en kan, naar eigen
goeddunken, uw aanvraag voor de verlenging van deze overeenkomst weigeren.
11.3. Deze overeenkomst kan door beide partijen van tijd tot tijd worden opgezegd
overeenkomstig met de in het Beleid vermelde termen.
11.4. In het geval dat Unicity bepaalt dat uw aanvraag, of eventuele later gemaakte jaarlijkse
verlengingsaanvraag, worden afgenomen, heeft u geen recht of vorderingen ten opzichtte
van Unicity (of een aan haar verbonden ondernemingen, werknemers of geautoriseerde
vertegenwoordigers) en gaat u ermee akkoord dat u gerechtelijke stappen, eisen of vordering
zult ondernemen tegen Unicity als gevolg van hun besluit om u een Distributor chap niet toe
te kennen of uw Distributor chap niet te vernieuwen.
12. Overmacht
12.1. Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor elk nalaten, of vertraging of
enige andere verplichting op basis van deze Overeenkomst, die is veroorzaakt door
overmacht (inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen, industriële acties,
opstand, terroristische aanslagen, brand, explosive, storm, overstroming of andere
natuurrampen).
13. Persoonlijke informatie
13.1. Wij zullen de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt gebruiken om:
13.1.1. de producten te bezorgen;
13.1.2. het verwerken van uw betaling voor dergelijke producten; en
13.1.3. u te informeren over gelijksoortige producten of diensten die wij leveren.
13.2. U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen doorgeven aan
kredietinformatiebureaus en dat zij een verslag van hun onderzoek mogen bewaren.
13.3. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan een andere derde partij verstrekken.
14. Algemeen
14.1. Het is u niet toegestaan om etiketten te wijzigen, onjuist te vertegenwoordigen,
veranderen of te herverpakken van een van de producten op enigerlei wijze, of de producten
te verkopen onder verschillende namen of andere namen die door Unicity zijn goedgekeurd.
14.2. U bent niet bevoegd om documenten / marketing materiaal te produceren, verkopen
of te gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot online marketing materiaal), dat niet
eerder door Unicity is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van het Beleid.
14.3. Deze overeenkomst kan niet worden overgedragen, verkocht, toegewezen of op
andere wijze door u behandeld worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Unicity. Unicity heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst
aan een andere organisatie over te dragen.
14.4. Dit contract is tussen u en Unicity. Geen enkele andere persoon kan rechten voor één
van de voorwaarden afdwingen.
14.5. Het is niet toegestaan om het intellectuele eigendom van Unicity te gebruiken (inclusief,
maar niet beperkt tot de naam, handelsmerken of andere beschermde rechten) zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Unicity, en dan alleen op de wijze die specifiek
door Unicity worden geautoriseerd.
14.6. U stemt er mee in om geen uitspraken te doen over de voedingswaarde of de
gezondheid met betrekking tot de producten, met name de verklaringen met betrekking
tot genezing, verlichting of voorkoming van ziekten, noch uitspraken over het Plan die niet
zijn opgenomen in de officiële literatuur die Unicty van tijd tot tijd produceerd en publiceerd.
14.7. U belooft om alle informatie met betrekking tot Unicity en / of haar Distributor en / of
klanten vertrouwelijk zult houden en zult voldoen aan de voorwaarden van het beleid met
betrekking tot dergelijke informatie.
14.8. U erkent dat u niet betrokken bent / belang heeft (gunstig of anderszins) in een andere
distributie-overeenkomst met Unicity.
14.9. U stemt ermee in zich te houden aan de voorwaarden van het Beleid met betrekking tot
concurrerende producten en de verkoop via e-commerce platforms.
14.10. Elk paragraaf van deze voorwaarden is afzonderlijk. Wanneer een rechter of bevoegde
autoriteit beslist dat een van hen onwettig is, dan zullen de resterende paragrafen volledig
van kracht blijven.
14.11. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales, en de
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Achternaam Voornaam


Distributor (verplichte handtekening / en - rechtspersonen met een stempel
van het bedrijf)

Mede-aanvrager

				

©2019 Unicity

Distributor Aanvraag Netherlands
Om mijn unicity Distributor op te bouwen, heb een eerste min. 100 PV productconfiguratie nodig in aanvulling op mijn licentie in de registratiemaand. Unicity beveelt de volgende
startversies voor een succesvolle verkoop:

BESTAANDE Distributor ID-NUMMER (indien beschikbaar)

Achternaam Voornaam

ARTIKEL

AANTAL

EASYSHIP*

PV

LICENTIEVERGOEDING (VERPLICHT)

ART.-NR

20751

TOTAAL

NETTO: 25.86 €

40.00 €

BRUTO: 31.29 €

CSM STARTER PACK

100

25824

1x Complete Vanilla, 1x Bios 7, 1x Unicity Matcha Energy, 1x Blender Bottle, 1x Measuring
Tape

CSM Starter pack se focus

100

pack cleanse 100pv

NETTO: € 242.00
BRUTO: € 263.78

26371

NETTO: € 246.00
BRUTO: € 268.14

1x Complete Vanilla, 1x Balance, 1x Matcha Natural Focus, 1x Blender Bottle, 1x Tapemeasure, 1x Starterkit (Deutsch)
100

27381

1x Cleanse, 1x Supergreen, 1x Complete Vanilla, 1x Blender Bottle

NETTO: € 191.00
BRUTO: € 200.07

100pv pack energy & vitality

100

27382

1x Complete Vanilla, 1x Supergreen, 1x Matcha Energy, 1x Blender bottle

NETTO: € 181.00
BRUTO: € 190.62

pack in shape 100pv eu

100

27383

1x Bios 7, 1x Supergreen, 1x Complete Vanilla, 1x Handmixer

NETTO: € 183.00
BRUTO: € 192.20

pack mental focus 100pv

100

27384

pack cleanse 500pv

NETTO: € 183.00
BRUTO: € 194.98

1x Complete Vanilla, 1x Supergreen, 1x Matcha Natural Focus, 1x Matcha Bottle
500

27385

5x Cleanse, 5x Supergreen, 5x Complete Vanilla, 5x Blender Bottle

NETTO: € 955.00
BRUTO: € 1,043.95

pack energy & vitality 500pv

500

27386

500

27387

5 x Complete Vanilla, 5 x Super Green, 5 x Matcha Energy, 5 x Matcha bottle

PACKS

PRIJS PER STUK

NETTO: € 905.00
BRUTO: € 953.10

pack in shape 500pv
5 x Balance, 5 x Super Green, 5 x Complete® Vanilla, 5 x Handmixer

NETTO: € 915.00
BRUTO: € 961.00

pack mental focus 500pv

500

27388

pack energy & vitality 1000pv

NETTO: € 925.00
BRUTO: € 974.90

5 x Complete® Vanilla, 5 x Super Green, 5 x Matcha Natural Focus, 5 x Matcha bottle
1000

27390

NETTO: € 1,810.00
BRUTO: € 1,982.50

10 x Complete, 10 x Super Green, 10 x Matcha Energy, 10 x Blender bottle

pack in shape 1000pv

1000

27391

NETTO: € 1,830.00
BRUTO: € 1,998.30

10 x Complete Vanilla, 10 x Super GREEn, 10 x Matcha Natural Focus, 10 x Matcha bottle

pack mental focus 1000pv

1000

27392

10 x Complete® Vanilla, 10 x Super Green, 10 x Matcha Natural Focus, 10 x Matcha Bottle

matcha x starter pack

500

28933

3 x Matcha X AM, 3 x Matcha X PM, 1 x Matcha Energy 15 Sachets Version, 4 x Matcha Bottle, 1 x 5ER Shaker Cups

bm pack

NETTO: € 1,850.00
BRUTO: € 2,026.10
NETTO: € 604.00
BRUTO: € 658.36

100

28934

4 x Matcha Energy 15 sachets

NETTO: € 184.00
BRUTO: € 200.56

fat loss pack

100

28937

NETTO: € 186.00
BRUTO: € 202.74

1 x Matcha X AM, 1 x Matcha X PM

sport pack

100

28938

NETTO: € 173.00
BRUTO: € 188.57

1 x Matcha Energy, 1 x Complete® Vanilla, 1 x Super Green

1000 pv matcha x pack

1000

6 x Matcha X AM, 6 x Matcha X PM, 1 x Matcha Energy 15 Sachets Version, 4 x Matcha Bottles, 2 x Blender Bottles

28940

NETTO: € 1162.00
BRUTO: € 1,266.58

TOTAAL IN €

Gelieve mijn Easyship volgende maand te beginnen op
Gewenste Easyship verzending DD / MM / JJ::
(Datum svp invoeren, uiterlijk op de 20e van de maand)
Let op: Wanneer de Easyship tijdens het weekend of vakantie valt, zal het de volgende werkdag worden verzonden.

** Bestellingen van meer dan 139,99 € netto orderbedrag van alle Unicity
Global Markets GmbH producten worden gratis verwerkt en verzonden.
Verzend- en administratiekosten voor bestellingen tot 139,99 € netto
orderbedrag zijn 5.19 € netto / 6.27 € bruto.
an island surcharge may apply - for further details please contact
Customer Services

Stad, datum		
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Verplicht, wettelijk bindende handtekening

©2019 Unicity

Distributor Aanvraag Netherlands
Om mijn unicity Distributor op te bouwen, heb een eerste min. 100 PV productconfiguratie nodig in aanvulling op mijn licentie in de registratiemaand. Unicity beveelt de volgende
startversies voor een succesvolle verkoop:

BESTAANDE Distributor ID-NUMMER (indien beschikbaar)

Achternaam Voornaam

ARTIKEL

AANTAL

EASYSHIP*

PV

LICENTIEVERGOEDING (VERPLICHT)

ART.-NR

20751

TOTAAL

NETTO: 25.86 €

40.00 €

BRUTO: 31.29 €

NEIGENE SET DRY

132

30139

set - luxe ultra creamy cleanser, treatment essence, concentrated illuminating
serum, hy- dro restorative emulsion, intensive recovery night cream

Neigene set oily

132

purifying gel cleanser

NETTO: € 207.00
BRUTO: € 250.47

30140

NETTO: € 207.00
BRUTO: € 250.47

set - purifying gel cleanser, treatment essence, concentrated illuminating serum,
balancing restorative emulsion, advanced recovery night gel
12

29179

100ml

NETTO: € 22.00
BRUTO: € 26.62

luxe ultra creamy cleanser

NEIGENE

PRIJS PER STUK

12

29181

NETTO: € 22.00

24

29183

NETTO: € 39.00

24

30280

NETTO: € 39.00

1 00ml

BRUTO: € 26.62

treatment essence
50ml

BRUTO: € 47.19

concentrated illuminating serum

BRUTO: € 47.19

30ml

hydro restorative emulsion

36

29187

NETTO: € 59.00

36

29189

NETTO: € 59.00

36

29191

NETTO: € 59.00

36

29193

NETTO: € 59.00

30ml

BRUTO: € 71.39

balancing restorative emulsion
30ml

BRUTO: € 71.39

intensive recovery night cream
30ml

BRUTO: € 71.39

advanced recovery night gel

BRUTO: € 71.39

30ml

TOTAAL IN €

Gelieve mijn Easyship volgende maand te beginnen op
Gewenste Easyship verzending DD / MM / JJ::
(Datum svp invoeren, uiterlijk op de 20e van de maand)
Let op: Wanneer de Easyship tijdens het weekend of vakantie valt, zal het de volgende werkdag worden verzonden.

** Bestellingen van meer dan 139,99 € netto orderbedrag van alle Unicity
Global Markets GmbH producten worden gratis verwerkt en verzonden.
Verzend- en administratiekosten voor bestellingen tot 139,99 € netto
orderbedrag zijn 5.19 € netto / 6.27 € bruto.
an island surcharge may apply - for further details please contact
Customer Services

Stad, datum		
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Verplicht, wettelijk bindende handtekening

©2019 Unicity

Distributor Aanvraag Netherlands
Om mijn unicity Distributor op te bouwen, heb een eerste min. 100 PV productconfiguratie nodig in aanvulling op mijn licentie in de registratiemaand. Unicity beveelt de volgende
startversies voor een succesvolle verkoop:

BESTAANDE Distributor ID-NUMMER (indien beschikbaar)

ARTIKEL

Achternaam Voornaam

AANTAL

EASYSHIP*

PV

LICENTIEVERGOEDING (VERPLICHT)

ART.-NR

20751

TOTAAL

NETTO: 25.86 €

40.00 €

BRUTO: 31.29 €

ALOE VERA

14

27156

NETTO: € 20.00

62

24002

NETTO: € 88.00

70

31402

50 kaps

BRUTO: € 21.80

Balance eu

BRUTO: € 95.92

60 x 7.25g

bios 7
60 x 7.95g

NETTO: € 92.52
BRUTO: € 100.85

bios life c

52

25944

NETTO: € 79.00

70

27150

NETTO: € 94.00

38

18514

60 x 6.5g

BRUTO: € 86.11

cleanse
set

BRUTO: € 102.46

cm plex

NETTO: € 55.00
BRUTO: € 59.95

90 kaps

Coq10 advanced

22

27617

NETTO: € 33.00

28

22178

NETTO: € 42.00

27

18511

30 kaps

BRUTO: € 35.97

glucosamine ajf

OTG PRODUCTS

PRIJS PER STUK

60 kaps

BRUTO: € 45.78

immunizen
60 kaps

NETTO: € 37.00
BRUTO: € 40.33

lean complete chocolate

28

19941

NETTO: € 42.00
BRUTO: € 45.78

552 g

lean complete vanilla

51

19941

NETTO: € 73.00

23

27158

NETTO: € 28.00

28

27660

BRUTO: € 79.57

1104 g

lifiber

BRUTO: € 30.52

_

matcha energy (15)

NETTO: € 42.00
BRUTO: € 45.78

15 x 9 g

matcha energy 30

61

27163

NETTO: € 81.00
BRUTO: € 88.29

30 x 9 g

matcha natural focus

61

27166

NETTO: € 85.00
BRUTO: € 92.65

30 x 9 g

omegalife 3

12

25236

NETTO: € 21.00
BRUTO: € 22.05

120 kaps

phytopath

32

18510

NETTO: € 48.00
BRUTO: € 52.32

90 kaps

supergreen

16

25746

NETTO: € 19.00
BRUTO: € 20.71

92 g

unimate

72

29821

NETTO: € 92.00
BRUTO: € 100.28

30 x 4.45 g

TOTAAL IN €

Gelieve mijn Easyship volgende maand te beginnen op
Gewenste Easyship verzending DD / MM / JJ::
(Datum svp invoeren, uiterlijk op de 20e van de maand)
Let op: Wanneer de Easyship tijdens het weekend of vakantie valt, zal het de volgende werkdag worden verzonden.

** Bestellingen van meer dan 139,99 € netto orderbedrag van alle Unicity
Global Markets GmbH producten worden gratis verwerkt en verzonden.
Verzend- en administratiekosten voor bestellingen tot 139,99 € netto
orderbedrag zijn 5.19 € netto / 6.27 € bruto.
an island surcharge may apply - for further details please contact
Customer Services

Stad, datum		
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Verplicht, wettelijk bindende handtekening

©2019 Unicity

Distributor Aanvraag Netherlands
Om mijn unicity Distributor op te bouwen, heb een eerste min. 100 PV productconfiguratie nodig in aanvulling op mijn licentie in de registratiemaand. Unicity beveelt de volgende
startversies voor een succesvolle verkoop:

BESTAANDE Distributor ID-NUMMER (indien beschikbaar)

ARTIKEL

Achternaam Voornaam

AANTAL

EASYSHIP*

PV

LICENTIEVERGOEDING (VERPLICHT)

ART.-NR

20751

TOTAAL

NETTO: 25.86 €

40.00 €

BRUTO: 31.29 €

BIOS LIFE C UNSWEETENED - NFR

44

23132

7

29532

NETTO: € 13.50

50

27587

NETTO: € 76.00

37

15880

NETTO: € 55.00

82

28601

NETTO: € 93.00

82

28604

409 g

NETTO: € 70.00
BRUTO: €76.30

Bio reishi coffee - nfr

BRUTO: €14.72

20 x 3-in-1 sachets

NFR PRODUCTS - (NOT FOR RESALE)

PRIJS PER STUK

complete vegan vanilla - nfr
690 g

BRUTO: €82.84

liver essentials - nfr
90 kaps

BRUTO: €59.95

matcha x am - nfr
30 x 9 g

BRUTO: €101.37

matcha x pm - nfr

NETTO: € 93.00
BRUTO: €101.37

30 x 9 g

nature’s tea - nfr

14

26560

NETTO: € 21.00

22

25880

NETTO: € 31.00

24

29017

NETTO: € 39.00

26

17174

NETTO: € 40.00

47

26567

NETTO: € 75.00

47

26568

NETTO: € 75.00

25

24758

NETTO: € 42.00

-

BRUTO: €22.89

probionic - nfr
30 sachets

BRUTO: €33.79

prostate tlc - nfr
120 kaps

BRUTO: €42.51

red clover - nfr

BRUTO: €43.60

236 ml

renew for men - nfr

BRUTO: €81.75

210 kaps

renew for women - nfr

BRUTO: €81.75

240 kaps

vision essentials - nfr

BRUTO: € 45.78

60 kaps

TOTAAL IN €

Gelieve mijn Easyship volgende maand te beginnen op
Gewenste Easyship verzending DD / MM / JJ::
(Datum svp invoeren, uiterlijk op de 20e van de maand)
Let op: Wanneer de Easyship tijdens het weekend of vakantie valt, zal het de volgende werkdag worden verzonden.

** Bestellingen van meer dan 139,99 € netto orderbedrag van alle Unicity
Global Markets GmbH producten worden gratis verwerkt en verzonden.
Verzend- en administratiekosten voor bestellingen tot 139,99 € netto
orderbedrag zijn 5.19 € netto / 6.27 € bruto.
an island surcharge may apply - for further details please contact
Customer Services

Stad, datum		
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©2019 Unicity

