
Payment Method (Selected method will be used for enrollment order and/or monthly Essential Rewards orders as applicable.)

SELECT PAYMENT METHOD:  VISA        MC        ADVANCE PAYMENT OTHER: (BANKTRANSFER set up via Europe Member Services; SEPA (AT/DE only) 
and PAYPAL via your VO (Virtual Office)

Verzendgegevens

STRAAT STAD/STAAT/PROVINCIE  POSTCODE LAND (VERPLICHT) 

Aanmeldformulier

NAAM (ACHTERNAAM, VOORNAAM - VERPLICHT) 

STRAAT (VERPLICHT)  STAD (VERPLICHT) 

LAND (VERPLICHT)

THUISTELEFOONNUMMER EN/OF MOBIEL NUMMER (VERPLICHT OM LEVERINGEN AAN TE KONDIGEN)   WERKTELEFOONNUMMER FAXNUMMER

E-MAIL (VERPLICHT) 

MEDE-AANMELDER OF BEDRIJFSNAAM (OPTIONEEL)  

Accounttoegangsinformatie 

PIN (4 CIJFERS) 

Introductiepersoon (persoon verantwoordelijk voor introduceren en aanmelden van jou bij YL) Sponsor (directe upline en kan tegelijkertijd ook je introductiepersoon zijn)

NAAM (ACHTERNAAM, VOORNAAM - VERPLICHT) NAAM (ACHTERNAAM, VOORNAAM - VERPLICHT)

DISTRIBUTEURNUMMER (VERPLICHT) DISTRIBUTEURNUMMER (VERPLICHT)

CREDIT CARD NO.

CARDHOLDER’S SIGNATURE CREDIT CARD BILLING ADDRESS

KEEP CARD ON FILE

x

ITEM NO. ER Order v.1 October 2017

SIGNATURE DATE ORDER PROCESSING DATE (1ST – 25TH if available)
x

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de 
goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen 
vast te stellen.

MEMBER SERVICES UK TOLL FREE FROM A LANDLINE IN THE UK 0800 9179438| FAX +44 (0) 2038573431 | E-MAIL customercare@youngliving.com

Essential Rewards Aanmeldformulier
YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS | Tel: 0031 207975809 Fax: 0203 

857 3431 | KVK-nummer 73123404 | NL859364409B01 

HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons  (Young Living Europe B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands, klantendienst@youngliving.com, Fax: +44 (0) 2038573431) via een ondubbelzinnige 
verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent 
hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere 
wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te 
herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke 
terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar 
gelang welk tijdstip eerst valt U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan 
Young Living Europe B.V. "MyYL Retoure", Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands,, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is 
verstreken

POSTCODE (VERPLICHT) 

/
EXPIRATION DATE

Your payment can be made via your Virtual Office on www.youngliving.com or via phone through Member Services free from UK landline 0800 9179438. Payment 
must be made and cleared before any order is processed.

I hereby confirm that I have read, understood and accept this Essential Rewards Enrollment Agreement as set out overleaf and agree to 
purchase the above products on these terms.

I can cancel my contract in writing at any time and without giving reasons, as mentioned in the "NOTICE OF THE RIGHT TO CANCEL" below. 

Verzendwijze
OOSTENRIJK, BELGIË, BULGARIJE, KROATIË, CYPRUS, TSJECHIË, DENEMARKEN, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIJK, DUITSLAND, 
GRIEKENLAND, HONGARIJE, IERLAND, ITALIË, LETLAND, LITOUWEN, LUXEMBURG, MALTA, NEDERLAND, POLEN, PORTUGAL, 
ROEMENIË, SLOWAKIJE, SLOVENIË, SPANJE, ZWEDEN, ZWITSERLAND, VERENIGD KONINKRIJK 

• ESSENTIAL REWARDS (ER) BESTELLING TOT  1KG 4.99 € | SEK 40 | £4.39 MEER DAN 1KG 9,99 € | SEK 85 | £8.79

• REWARD POINTS BESTELLING* (besteden van ER loyaliteitspunten) TOT  25KG  4,99 € | SEK 25 | £4.39

ANDORRA, AZOREN, WIT-RUSLAND, BOSNIË HERZEGOVINA, CANARISCHE EILANDEN, FARAOËR EILANDEN, GIBRALTAR, IJSLAND**, 
LIECHTENSTEIN, MACEDONIË, MONACO, MONTENEGRO, NOORWEGEN**, RUSLAND, SAN MARINO, SERVIË, OEKRAÏNE, VATICAANSTAD

• ESSENTIAL REWARDS (ER) BESTELLING TOT  1KG 7.99 € MEER DAN 1KG 13,99 €

• REWARD POINTS BESTELLING* (besteden van ER loyaliteitspunten) TOT 25KG €4,99

* Essential Rewards punten, bestellingen
**Plus €35 administratiekosten  |  Maximale gewicht 25 kg per pakket  | Alle prijzen zijn onder voorbehoud

Alle leveringsprijzen excl. BTW
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YOUNG LIVING ID (Indien je geen YL ID hebt, maak dan eerst een YL account aan of neem contact op met je Introductiepersoon)
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Betaalwijze (Deze betaalwijze zal worden gebruikt voor je aanmeldbestelling en/or maandelijkse Essential Rewards bestellingen indien van toepassing.) 

KIES BETAALWIJZE  VISA        MC        ADVANCE PAYMENT ANDERS: (BANKOVERSCHRIJVING via de Europese Klantenservice; SEPA 
(alleen voor Oostenrijk en Duitsland) en PAYPAL via jouw VO (Virtual Office)

CREDITCARDNUMMER

HANDTEKENING KAARTHOUDER (Alleen er 
voor Creditkaart betaling is gekozen)

FACTUURADRES CREDITCARD

BEHOUD KAART IN BESTAND

x

 Artikelnr. Hoeveelheid. Prijs incl. BTW Totaal incl. BTW Beschrijving

Essential Rewards Programma 
Ik wens te profiteren van Young Living's Essential Rewards programma. Voeg de volgende items toe aan mijn maandelijkse Essential Rewards bestelling 
en verzend het naar mij op de gekozen datum.

Essential Rewards Bestelling 

HANDTEKENING DATUM VERWERKDATUM BESTELLING (1E-25E indien beschikbaar)

x

Selecteer verwerkingsdag bestelling: Indien mogelijk verwerken we je Essential Rewards bestelling automatisch elke maand op de door jou gekozen 
dag. Indien die datum niet beschikbaar is, versturen we je bestelling de volgende werkdag. Ik wil mijn producten graag elke maand automatisch 
ontvangen. Ik heb de producten die ik wil ontvangen geselecteerd, de verwerkdatum en de betaalmethode van mijn voorkeur.

IK BEGRIJP DAT IK MIJN ARTIKELEN KAN VERANDEREN EN OOK DE VERWERKINGSDATUM, IN MIJN VIRTUELE KANTOOR OF DOOR 
CONTACT OP TE NEMEN MET DE EUROPESE KLANTENSERVICE. 

Ik bevestig hierbij dat ik deze Essential Rewards aanmeldovereenkomst op de achterzijde heb gelezen, begrepen en aanvaard en ik ga ermee akkoord om de 
bovenstaande producten tegen deze voorwaarden te kopen.

Ik kan binnen 14 dagen van mijn overeenkomst afzien middels een schrijven zonder enige opgaaf van reden, zoals vermeld in het 'MODELFORMULIER VOOR 
HERROEPING' onderstaand en ik kan mijn overeenkomst altijd annuleren na de 14 dagen zoals vermeld in onderstaande sectie 12. 

KLANTENSERVICE NEDERLAND GRATIS VANAF EEN VASTE LIJN 0031 207975809 FAX +44 (0) 203 857 3431 | E-MAIL klantendienst@youngliving.com

/
VERVALDATUM

Je kunt betalen via je Virtual Office op  www.youngliving.com  of  telefonisch via de Klantenservice, gratis vanaf een vaste lijn in 
Nederland. De betaling moet hebben plaatsgevonden en voldaan zijn voordat bestellingen worden verwerkt.

Verzending incl. BTW 

Totaal bestelling incl. BTW

Essential Rewards Aanmeldformulie
YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS | Tel: 0031 207975809 Fax: 

0203 857 3431 | KVK-nummer 73123404 | NL859364409B01 
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De Deelnemer gaat ermee akkoord om minimaal een bestelling van 50 PV (persoonlijk volume) aan producten van Young Living te plaatsen die naar de Deelnemer moet worden verzonden. Elke bestelling dient 
te worden afgeleverd aan de Deelnemer of aan een Young Living Will Call locatie voor afhalen. De geselecteerde producten zullen elke maand blijven verzonden worden naar het geregistreerde adres, tenzij er 
veranderingen worden aangebracht aan de Deelnemer of aan een Young Living Will Call locatie voor afhalen. De geselecteerde producten zullen elke maand blijven verzonden worden naar het geregistreerde 
adres, tenzij er veranderingen worden aangebracht aan de productselectie via de Virtual Office van Young Living op www.youngliving.com of door een telefoontje of e-mail naar de Europese Klantenservice. 
Deelnemers kunnen het Essential Rewards bestelling, betaalwijze en afleveradres wijzigen via 

(a) een wijziging in de NVO (New Virtual Office) van de Deelnemer minimaal 5 dagen voorafgaand aan de volgende geplande verwerkingsdatum, of 
(b) door een wijzigingsbericht te sturen (e-mail) naar Young Living minimaal 5 dagen voorafgaand aan de volgende geplande verwerkingsdatum

Wijzigingen die minder dan 5 werkdagen voor de volgende geplande verwerkingsdatum worden verstuurd via e-mail zijn pas van toepassing op de Essential Rewards bestelling van de volgende maand. Als de 
normale verzendingsdag op een weekend of feestdag valt of op een andere dag dat Young Living gesloten is, wordt de bestelling de volgende werkdag verzonden. 
3. Lagere verzendkosten

Essential Rewards Deelnemers betalen minder verzendkosten. De huidige Essential Rewards verzendprijzen voor bestellingen blijven hetzelfde in de Virtual Office. Verzendkosten en kortingen kunnen zonder bericht 
vooraf worden gewijzigd. 

4. Essential Rewards Punten
Elke maand dat de Deelnemer voor minstens 50 PV producten koopt via het Essential Rewards programma ontvangt de deelnemer Essential Rewards punten (hierna 'Punten'). Punten worden toegekend op basis van 
het bedrag van PV van de bestelling van de Deelnemer aan Essential Rewards en het aantal maanden dat hij/zij achtereenvolgens deelneemt aan het Essential Rewards programma, en dat op basis van het volgende 
schema: 
a. Gedurende de eerste 3 opeenvolgende maanden van deelneming: 10% van de PV van de Essential Rewards bestelling 
b. Van de 4e tot de 24e opeenvolgende maanden van deelneming: 20% van de PV van de Essential Rewards bestelling 

 

□  I confirm that I have read, understood and accept the terms and conditions of the Essential Rewards Agreement as set out overleaf. 

□  I understand and agree that by entering this agreement and enrolling in the Essential Rewards program, I will receive and be charged for an automated, monthly 
product order (which I can customise) during each month of my Essential Rewards programme membership.

Handtekening Deelnemer: Datum: 

□  Ik verklaar hierbij dat ik de voorwaarden van de Essential Rewards Overeenkomst zoals vermeld op de keerzijde heb gelezen, begrepen en geaccepteerd.

□  Ik begrijp en ga akkoord met het feit dat door ondertekening van deze overeenkomst en met aanmelding voor het Essential Rewards programma, ik
maandelijks de bestelling ontvang en hiervoor automatisch geïncasseerd zal worden (de bestelling kan worden aangepast) tijdens elke maand van mijn Essential
Rewards programmalidmaatschap.
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Essential Rewards Overeenkomst 

De Essential Rewards Overeenkomst wordt afgesloten tussen de bovengenoemde persoon (de "Distributeur" of "Deelnemer") als het nieuwe lid, en Young Living Europe Limited ("Young 
Living" of het "Bedrijf"). Het Compensatieplan wordt hierbij opgenomen in de voorwaarden van deze Essential Rewards Overeenkomst. 

1. Inschrijving 

Een Distributeur kan worden aangemeld voor het Essential Rewards Programma 

(a) door zicht in te schrijven voor het programma en online akkoord te gaan met deze overeenkomst op YoungLiving.com of, 
(b) door contact op te nemen met de Klantenservice (gebruik de contactinformatie zoals beschreven hierboven), het aanmeldformulier en deze getekend te versturen naar de Klantenservice binnen 30 dagen na het 
aanmelden voor Essential Rewards. Indien je je telefonisch aanmeldt, en je geen getekende kopie van de overeenkomst stuurt, dan worden jouw aanmelding voor Essential Rewards en deze overeenkomst vernietigd. 
Adres Klantenservice: 
Young Living B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands

2. Maandelijks Bestellen

c. Na 24 opeenvolgende maanden: 25% van de PV van de Essential Rewards bestelling 
Young Living behoudt het recht om de tabel met de berekening van punten om eender welke reden en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken te wijzigen. Een huidige versie van de tabel met de berekening van 
punten is geplaatst in de Virtual Office van Young Living. 

5. Punten inwisselen
Punten kunnen na twee opeenvolgende maanden van deelname worden ingewisseld en zijn alleen geldig voor volledige PV producten. Eén punt staat over het algemeen gelijk aan één groothandelsdollar en mag niet 
worden gebruikt voor verzendingskosten en belastingen. Hoewel er geen limiet staat op het aantal punten dat maandelijks verdiend kan worden, mogen er elk maand maximaal 375 punten worden ingewisseld. 
Producten die met Essential Rewards punten worden aangekocht, komen niet in aanmerking voor Persoonlijke of Organisatievolumes. Punten kunnen worden ingewisseld via de NVO van de Deelnemers of door contact 
op te nemen met de Europese Klantenservice
6. Verdienen van Loyaliteitscadeas
Door automatisch opeenvolgende Essential Rewards bestellingen te plaatsen, kunnen deelnemers exclusieve cadeaus verdienen. Deelnemers kwalificeren zich voor deze cadeaus door opeenvolgende Essential Rewards 
bestellingen te plaatsen voor 3, 6, 9 of 12 en jaarlijks voor elke 12 opeenvolgende maanden na de eerste 12 maanden. Young Living behoudt zich het recht voor om de cadeaus, data, en/of het geven van 
loyaliteitscadeaus naar eigen goeddunken te wijziging zonder enig bericht vooraf. Loyaliteitscadeaus worden verzonden in de maand na de kwalificatiemaand.  
7. Automatische betaling
Door het tekenen van de Applicatie aan de voorkant van deze Overeenkomst geeft de Deelnemer Young Living toestemming om automatisch af te schrijven van de credit/debetkaart van de Deelnemer of een andere 
betaalwijze die is verschaft voor elke ER bestelling plus verzend- en verwerkingskosten en BTW.  Afschrijvingen van credit/debetkaarten of andere betaalwijzen kunnen worden gedaan tot zeven dagen voor de 
verwerkingsdatum. Young Living kan deze Overeenkomst zonder kennisgeving beëindigen als de credit/debetkaarten waar een Deelnemer toestemming voor heeft gegeven, vervallen, geannuleerd worden of als 
afschrijving om de een of andere reden geweigerd wordt door de bank die de kaart uitgaf. Indien YL voor drie opeenvolgende maanden geen betaling ontvangt, dan gaan we er automatisch van uit dat de ER bestelling 
niet langer gewenst is en zal YL in de vierde maand de ER Overeenkomst beëindigen met de Distributeur. Alle resterende ER credits gaan verloren. 
8. Betaalwijze
De Deelnemer gaat ermee akkoord om een geldige betaalwijze te voorzien en te behouden op de ledenaccount. Geldige betaalwijzen zijn een debet/creditkaart (Visa of MasterCard, samen met de verloopdatum van de 
kaart) of via bankoverschrijving of PayPal. Distributeurs in Duitsland of Oostenrijk mogen ook een Direct Debit/SEPA gebruiken na indiening van de SEPA volmacht. Credits op het YL account kunnen alleen worden 
gebruikt door telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de Klantenservice.  
9. Beschikbaarheid Producten
Bestellingen zijn op basis van beschikbaarheid.  Specifieke producten die gekozen zijn voor aankoop via het Essential Rewards programma kunnen niet meer verkrijgbaar zijn. In die situaties zal Young Living proberen om 
je op de hoogte te brengen van de wijziging en de overige items verzenden. Het is jouw verantwoordelijkheid om na te gaan of de producten in je bestelling beschikbaar zijn bij verzending. Jij bent verantwoordelijk voor 
het behoud van je kwalificatie PV. Je bestelling wordt binnen ongeveer 10 werkdagen na plaatsing en ontvangst van de betaling geleverd (afhankelijk van het land van levering), tenzij je bericht kreeg van een mogelijke 
vertraging. Anderzijds kunnen Deelnemers ervoor kiezen om het 'PV Assistent' programma in hun NVO te gebruiken om automatisch producten van hun keuze toe te voegen in het geval de bestelling onder een 
bepaalde limiet zakt. Deze limiet wordt ingesteld door de Deelnemer. Deze 'PV assistent' service is optioneel. Om volledig te profiteren van dit programma raden we je aan om Essential Rewards bestellingen altijd 5 
werkdagen voor de volgende geplande verwerkingsdatum aan te passen.

10. Prijzen
Young Living behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten in zijn productlijn te veranderen, om producten uit de lijn te verwijderen, met inbegrip van producten die als een deel van een ER bestelling zijn 
gekozen.  Prijswijzigingen worden minstens 30 dagen voor ze in werking treden aangekondigd.  Young Living zal de geselecteerde producten na een prijsverandering blijven verzenden tenzij de Deelnemer zijn/haar 
bestelling minstens 5 werkdagen voor de volgende geplande verzenddatum verandert.  Young Living behoudt zich het recht voor om verzendkosten 30 dagen na voorafgaande kennisgeving  te veranderen.  Young 
Living brengt je niet vooraf op de hoogte als producten uit het assortiment worden verwijderd.  BTW-tarieven veranderen zonder kennisgeving.

11. Annulering van bestellingen en retouren
Producten die zijn aangekocht met Essential Rewards punten zijn niet gedekt door de terugkoopwaarborg van YL zoals vermeld in de Voorwaarden en zullen op geen enkele manier worden terugbetaald. Young Living 
(Europe) Ltd., Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS Engeland, garandeert de kwaliteit van elk artikel en zal goederen met een fabricagefout die zijn teruggestuurd aan Young Living (binnen 
30 dagen na ontvangst van de goederen door de Distributeur) terugbetalen of vervangen. De bovenvermelde waarborg en je recht op annulering op de keerzijde doen geen afbreuk aan je wettelijke rechten.  Annulering 
of retouren van een Essential Rewards bestelling (tenzij vervangen met andere Essential Rewards bestelling in dezelfde maand) reset het puntenpercentage verdiend gedurende de deelname aan het programma tot de 
10% van de beginperiode. Essential Rewards punten verdiend met deze bestelling komen te vervallen. De telling voor gratis cadeaus (3, 6, 9, 12, etc. maanden) start opnieuw, maar gratis cadeaus die al zijn ontvangen 
voor een maand worden niet opnieuw gegeven. 

12. Annulering van de Overeenkomst
Een Deelnemer kan zijn/haar deelname aan het Programma te allen tijde annuleren door contact op te nemen met de Europese Klantenservice via bovenstaande contactinformatie. Annulering gaat van kracht in de 
kalendermaand waarin deze is ontvangen door Young Living, zolang de annulering is ontvangen 5 dagen voorafgaand aan de verwerkingsdatum. Indien de Deelnemer de Europese Klantenservice niet inlicht, blijft de 
Essential Rewards bestelling van de Deelnemer verstuurd worden en de betaalwijze blijft gecrediteerd worden. Deelname aan het Essential Rewards programma wordt zonder bericht onvrijwillig geannuleerd als (a) de 
credit/debetkaart waarmee de producten betaald worden, vervalt, afgewezen wordt, geannuleerd wordt of anderszins wordt stopgezet; of (b) als de betaling via overschrijving wordt teruggeroepen (verlegging), of (c) een 
andere betaalwijze wordt geannuleerd of niet gelukt is. Annulering om welke reden dan ook maakt ongebruikte Essential Rewards punten ongeldig en zet de maandelijkse deelname aan het programma terug naar nul. 
Young Living kan het programma zonder voorafgaande kennisgeving stopzetten. Deze Overeenkomst heeft geen voorrang op, of wijzigt niet de voorwaarden van de Distributeursovereenkomst van Young Living.

13. Gegevensbescherming
Gegevensbescherming: De opgegeven informatie wordt onafhankelijk verwerkt door Young Living en de genealogie van de Distributeur van Young Living (samen 'we' of 'ons') om de bestellingen van de deelnemers te 
verwerken en voor de algemene administratie, marketing, statistieken en beheersdoeleinden. Daarvoor geven we de gegevens van Deelnemers door aan tussenpersonen en derden die namens ons functies uitvoeren, 
sommige daarvan zijn buiten het VK gevestigd, vooral in de Verenigde Staten. De Deelnemer weet dat het bedrijf de gegevens buiten de EU zal sturen (naar de Verenigde Staten) en begrijpt dat landen buiten de EU niet 
hetzelfde niveau van bescherming van dergelijke gegevens bieden als het VK.  De Deelnemer mag details over deze tussenpersonen en derde partijen opvragen door contact op te nemen via het adres op keerzijde.  De 
deelnemer gaat ermee akkoord dat het Bedrijf details van Deelnemers kan doorgeven aan een andere Distributeur als de huidige Upline Distributeur (Sponsor) niet langer een Distributeur van Young Living is.  De 
Deelnemer kan bij ons een kopie opvragen van de informatie die we over de Deelnemer bijhouden die onderworpen is aan de Data Protection Act 1998 (waarvoor we een klein bedrag rekenen) en contact met ons 
opnemen via het adres op keerzijde om onjuistheden in de informatie te corrigeren.  De Upline Distributeur (Sponsor) mag de Deelnemer details doorgeven van de diensten, kansen, en de producten die we bieden, de 
Deelnemer uitnodigen op bijeenkomsten of contact met de Deelnemer opnemen voor feedback over onze diensten en producten. De instellingen in het NVO kunnen gebruikt worden om contactname door de Upline 
Sponsor te verhinderen.  
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(dit formulier alleen invullen op pagina 4/4 en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen) 
— Aan Young Living Europe B.V. "MyYL Retoure", Albert Harkemaweg 66, 9831 TA Aduard, The Netherlands 
klantendienst@youngliving.com, Fax: +44 (0) 203 857 3431

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de 
volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*), 1.___________________________________________

2.___________________________________________
3.___________________________________________

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*), ______________________________
— Bestelnr., ________________________________
— Naam/Namen consument(en), ________________________________
— Adres consument(en), _________________________________________

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

— Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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