
Bespaar 10% als u zich inschrijft op ons autoship programma.

Betaalwijze

Aanvraagformulier voor nieuwe associates

Achternaam, voornaam, initialen of bedrijfsnaam
(let op: opereert u als B.V., N.V., maatschap, etcetera, vult u dan het formulier (form#5048) Limited company, Partenrship,
Trading Name Registragion aan)

Medeaanvrager

Postadres

Telefoon overdag 

Telefoon ‘s avonds

Plaatsingsinformatie

Naam van de associate onder wie aanvrager zal worden geplaatst

Associatenummer Telefoon overdag

Sponsorinformatie

Naam van associate die optreedt als sponsor van aanvrager

Met het plaatsen van mijn handtekening geef ik aan dat ik akkoord ga met de overeenkomst zoals uiteengezet op de volgende twee bladzijden.

Handtekening HandtekeningDatum

plaats
Fax Nummer
e-mail

AutoPay
(Vul Machtigingsformulier  in)
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persoonlijke gegevens

Beginnen

Starter Kit (Business ontwikkelings systeem)
(Iedere associate moet een starter kit aanschaffen)

Handtekening

lednahtoorg/pihsotuAnetnuPdiehleeveoHgnivjirhcseB.rN lekitrA

Associatenummer Business Center

Rechte
rkant

Linker
kant

Een aankruisen
Plaatsing

Kaartnummer Afloopdatum

Naam van kaarthouder

VISA MasterCardDiscover

Het verschuldigde bedrag a.u.b. van mijn creditcard innen of van mijn rekening afschrijven, zoals hierboven aangegeven.
Na ondertekening van dit contract kunt u nog gedurende 30 dagen annuleren.  U krijgt uw geld dan terug.

(Schrijf mij alstublieft in op het USANA autoship programma.  Ik begrijp dat ik dan iedere 4 weken een
bestelling toegezonden krijg.)  Plaats uw initialen.

lednahtoorg/pihsotuAnetnuPdiehleeveoHgnivjirhcseB.rN lekitrA

Postcode

Datum

USANA Data Verwwerking
Box 4000, Tooele, Utah 84074 USA
Order lijn: 080-002-27-28-8  
Klantenservice: 001 801 954 7171
Klantenservice Fax (Toll): 001 801 954 7240
e-mail: distservnl@usana.com



USANA OVEREENKOMST
Overeenkomst tussen de op voorgaand formulier genoemde Associate en USANA is van kracht onder de hiernavolgende
bepalingen en voorwaarden:

1. De Associate verzoekt bij deze bevoegd te worden verklaard als Associate in USANA’s Netwerk Marketing Programma.
USANA behoudt zich het recht voor een verzoek in te willigen of te weigeren, om welke reden dan ook.
2. Bij aanvaarding als Associate door USANA is de Associate gedurende één (1) kalenderjaar bevoegd als Associate op te
treden.  USANA zal deze bevoegdheid als Associate jaarlijks automatisch vernieuwen door de Associate Euro 23,00 in
rekening te brengen, tenzij de Associate binnen een jaar na het aangaan van deze Overeenkomst schriftelijk aan USANA
meldt dat hij/zij het Associateschap wenst op te zeggen.
3. De Associate zal de goederen en diensten van USANA verkopen en promoten in strikte navolging van deze
Overeenkomst, die de hier beschreven bepalingen en voorwaarden alsmede de bepalingen en voorwaarden van de laatste
versie van USANA’s Beleid en Procedures en USANA’s Cellulaire Compensatieplan omvat.  Elk van deze afzonderlijke do-
cumenten maakt, in zijn  huidige vorm, door deze verwijzing uitdrukkelijk deel uit van deze Overeenkomst en samen vor-
men deze documenten de volledige overeenkomst tussen USANA en de Associate en vervangen zij eventuele eerdere
overeenkomsten, verklaringen of beloften tussen de partijen.  De Associate verklaart dat hij/zij een exemplaar van de
genoemde documenten Beleid en Procedures en Cellulaire Compensatieplan heeft ontvangen of deze documenten heeft
kunnen inzien en heeft begrepen.
4. USANA kan de hier beschreven bepalingen en voorwaarden, het document Beleid en Procedures, het Cellulaire
Compensatieplan en zijn andere literatuur en productprijzen naar eigen goeddunken wijzigen.  Voor een dergelijke wijzi-
ging is instemming van de Associate niet vereist en de Associate zal aan dergelijke wijzigingen gebonden zijn zodra hij/zij
van die wijzigingen op de hoogte is gesteld, hetzij door een expliciet aan de Associate gerichte mededeling, hetzij via offi-
ciele literatuur van USANA, met dien verstande dat USANA de Associate ten minste 60 dagen tevoren schriftelijk op de
hoogte zal stellen van enige wijziging in de jaarlijkse financiele verplichtingen van de Associate.  Elke jaarlijkse vernieuwing
van deze Overeenkomst zal geschieden volgens de op dat moment van kracht zijnde versie van de hierin beschreven
bepalingen en voorwaarden, van het document Beleid en Procedures en van het Cellulaire Compensatieplan.
5. USANA behoudt zich het recht voor enig product dat op de prijslijst van USANA staat vermeld uit de handel te nemen of
door een nieuw product te vervangen.
6. De Associate is volgens de bepalingen van deze Overeenkomst een zelfstandige ondernemer.  De Associate is geen agent,
werknemer, partner of wettige vertegenwoordiger van zijn/haar sponsor of van USANA en zal zich daarvoor op generlei
wijze uitgeven.  De Associate is niet bevoegd USANA aan enige verplichting te binden en USANA is niet aansprakelijk voor
enige schulden of verplichtingen van enigerlei aard die door de Associate zijn aangegaan, ongeacht of dergelijke ver-
plichtingen tijdens de duur van deze overeenkomst zijn aangegaan.
7. De Associate is persoonlijk aansprakelijk voor alle belastingen of andere wettelijk vereiste afdrachten, met inbegrip van
de inkomstenbelasting, omzetbelasting, sociale lasten en andere belastingen, vergunningen of  bedragen die verschuldigd
zijn op grond van de onder deze Overeenkomst vallende activiteiten van de Associate.  De Associate zal alle vereiste admi-
nistratieve bescheiden bewaren die nodig zijn om een juiste aanslag en betaling van al dergelijke belastingen of afdrachten
te garanderen.
8. Met uitzondering van de aanschaf van een Associatekit en de kosten van de jaarlijkse vernieuwing is de Associate geen
andere bedragen verschuldigd voor het recht om de producten en diensten van USANA conform deze overeenkomst te dis-
tribueren.
9. De Associate zal geen materiaal van enigerlei aard produceren, promoten of gebruiken waarin de namen, programma’s,
producten en onder een handelsmerk of copyright vallende of anderszins beschermde materialen van USANA worden
beschreven, behalve zoals volgens het beleid van USANA wordt toegestaan.  De Associate zal alleen gebruik maken van
gedrukt of opgenomen materiaal dat door USANA is geproduceerd wanneer hij/zij USANA vertegenwoordigt en/of wan-
neer hij/zij uitingen doet over de producten.  De Associate zal noch bij het verkopen van USANA’s producten, noch bij het
werven van potentiele Associates, beweringen, uitspraken of onthullingen doen of garanties bieden die niet in USANA’s
gedrukte of opgenomen materiaal zijn gepubliceerd.
10. De Associate verplicht zich de supervisie en training op zich te nemen van elke Associate die hij/zij sponsort, zoals
beschreven in het document Beleid en Procedures.  De Associate zal USANA’s programma’s eerlijk en volledig uitleggen
wanneer hij/zij deze aan anderen presenteert.  De Associate begrijpt het volgende en zal dit in elke presentatie duidelijk
maken: USANA garandeert Associates geen inkomsten; Associates zullen geen inkomsten verwerven uitsluitend op grond
van het feit dat zij andere Associates sponsoren; USANA verplicht Associates niet een specifieke hoeveelheid producten af
te nemen, op welk niveau dan ook; USANA eist van Associates dat deze de producten verkopen; en USANA biedt
Associates geen exclusief gebied voor het opbouwen van hun zelfstandige onderneming.
11. De Associate onderkent dat provisie alleen wordt betaald op grond van verkopen.  Provisie of andere bedragen worden
niet verstrekt noch worden andere voordelen behaald op grond van het sponsoren van andere Associates of ten gevolge van
het blijven deelnemen van andere Associates aan het verkoopprogramma en er worden geen inkomsten gegarandeerd uit-
sluitend op grond van deelname aan het Cellulaire Compensatieplan.  De Associate bevestigt dat noch USANA, noch enige
sponsor in de lijn boven de Associate enige bewering heeft gedaan met betrekking tot gegarandeerde winsten, of uitspraken
heeft gedaan over voorziene winsten die zouden kunnen voortvloeien uit zijn/haar activitieten als Associate.  De Associate
onderkent dat succes als Associate het gevolg is van verkopen, diensten en de ontwikkeling van een onafhandelijk netwerk.
12. Enige verkoop of overdracht van deze overeenkomst of van de bevoegdheid als Associate op te treden dient expliciet en
schriftelijk door USANA te worden goedgekeurd.  Opvolgers in eigendom of rechtverkrijgenden dienen aan alle vereisten
van het programma te voldoen.
13. De ondergetekende verklaart bij deze meerderjarig te zijn en bevoegd te zijn zich als Associate aan elk van de bepalin-
gen van de Associateovereenkomst te binden.
14. Op deze Overeenkomst is het recht van Utah van toepassing.  Alle geschillen of vorderingen die ontstaan op grond van
of met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden bijgelegd/beoordeeld d.m.v. arbitrage in overeenstemming met de
regels van USANA’s Beleid en Procedures.  Een dergelijke arbitrage zal worden gevoerd in de Engelse taal en zal plaatsvin-
den in Utah, U.S.A.



15. De Associate kan deze Overeenkomst op enig moment en om enige reden opzeggen door USANA hiervan schriftelijk te
informeren.  De Asscociate kan deze overeenkomst binnen 30 dagen na het aangaan van deze Overeenkomst boetevrij
opzeggen.  Indien deze Overeenkomst om enige reden meer dan 30 dagen nadat de Associate deze Overeenkomst is aange-
gaan wordt opgezegd zal USANA alle niet-verkochte maar nog verkoopbare producten van de voormalige Associate
terugkopen, met inbegrip van promotiemateriaal, verkoophulpmiddelen en Associatekits die door de  voormalige Associate
binnen één (1) jaar voor de opzegdatum zijn aangeschaft, tegen restitutie van 90% van de oorspronkelijke inkoopprijs , min
een bedrag voor administratie- en verwerkingskosten dat niet hoger zal zijn dan 10% van de netto-inkoopprijs en min
eventuele provisies of bonussen die de voormalige Associate met betrekking tot de geretourneerde goederen heeft ontvan-
gen.
16. Indien USANA vaststelt dat de Associate inbreuk maakt op enige van de bepalingen of voorwaarden van deze
Overeenkomst, van het document Beleid en Procedures en/of van het Cellulaire Compensatieplan, kan USANA besluiten
de Overeenkomst te beëindigen, of voor het inbreuk maken op deze Overeenkomst sancties opleggen, waaronder, maar niet
beperkt tot, een schriftelijke waarschuwing, instelling van een proeftijd, intrekking of ontzegging van een beloning of
andere onderscheiding; beperking of opschorting van bepaalde privileges van een Associateschap; onthouding van
bonussen gedurende een bepaalde periode of totdat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.
17. USANA behoudt zich het recht voor de Associateovereenkomst op enig moment te beëindigen door de Associate hier-
van 30 dagen tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.
18. De Associate kan producten die binnen één (1) jaar voor de retourdatum zijn aangeschaft aan USANA retourneren zon-
der zijn/haar Overeenkomst op te zeggen, tegen restitutie van 90% van de prijs, min een bedrag voor administratie- en ver-
werkingskosten dat niet hoger zal zijn dan 10% van de inkoopprijs.  USANA behoudt zich echter het recht voor de
Overeenkomst met een Associate op te zeggen indien USANA van mening is dat de Associate een onredelijke of buiten-
sporige hoeveelheid producten retourneert.
19. Specifieke productnamen van USANA alsmede de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo zijn het exclusieve eigendom van
USANA, Inc.  De Associate mag de productnamen, de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo van USANA niet gebruiken ter pro-
motie van zijn/haar zelfstandige onderneming, behalve door middel van enig materiaal dat door USANA aan de Associate
is verstrekt.
20. USANA staat de Associate niet toe om producten die hij/zij niet binnen een redelijk tijdsbestek kan verbruiken , te
bestellen teneinde in aanmerking te komen voor provisies, bonussen of bevordering in het Cellulaire Compensatieplan.
21. Het staat de Associate vrij deel te nemen aan andere direct-verkoopprogramma’s, maar hij/zij mag vergelijkbare of con-
currerende producten of diensten niet aan andere USANA Associates verkopen of promoten of USANA Associates werven
of inschrijven ten behoeve van enig directverkoopprogramma dat met USANA concurreert.
22. Gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van deze Overeenkomst zal de Associate geen Associates die
deel uitmaken van de USANA lijn onder de Associate werven ten behoeve van enig directe-verkoopprogramma dat met
USANA concurreert, noch zal de Associate zulke Associates in de lijn onder zich in dat verkoopprogramma aanvaarden.
23. De Associate kan van tijd tot tijd worden gevraagd persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn/haar Associateschap of
zijn/haar aanvraag als Associate aan USANA te verstrekken. 
24. Genealogierapporten over de USANA lijn onder de Associate zijn vertrouwelijk en bevatten bedrijfgeheimen van
USANA.  De Associate mag de rapporten voor geen enkel ander doel gebruiken dan om zijn/haar USANA bedrijf te
ontwikkelen.  Het is de Associate expliciet verboden enige informatie uit de rapporten aan derden te onthullen of te
gebruiken om met USANA te concurreren, of om andere Associates of klanten met de status van Voorkeursklant te werven
teneinde hen te doen deelnemen aan andere marketingsprogramma’s op meerdere niveaus.
25. Indien USANA nalaat zijn in deze Overeenkomst beschreven rechten uit te oefenen of te staan op de strikte naleving
door de Associate van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en het document Beleid en Procedures,
houdt dit niet in dat USANA afstand doet van zijn recht om naleving daarvan te eisen.  Een verklaring van afstand van
enige bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst of enige bepaling van het document Beleid en Procedures dient
schriftelijk te worden gedaan en dient te worden ondertekend door een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van USANA.
26. Indien USANA een verklaring van afstand doet met betrekking tot het in gebreke blijven van een Associate, heeft dit
geen invloed op de rechten van USANA indien die Associate in de toekomst op enige wijze in gebreke blijft, noch op de
rechten of verplichtingen van enige andere Associate.  Enig uitstel of verzuim door USANA in de uitoefening van zijn rech-
ten welke het gevolg is van het in gebreke blijven van een Associate heeft geen invloed op de rechten van USANA met
betrekking tot dit in gebreke blijven of enig toekomstig in gebreke blijven.
27. De Associate mag de producten van USANA alleen proberen te verkopen of de verkoop daarvan anderszins actief aan-
moedigen in landen waarin USANA een officiele goedkeuring tot het voeren van een bedrijf heeft ontvangen.  Momenteel is
het verkopen van de USANA producten niet toegestaan in Nederland.
28. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst (met inbegrip van enige bepaling van het document Beleid en Procedures
en van het Cellulaire Compensatieplan) op enig moment in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is of wordt,
volgens de wet van enige jurisdictie, zal dit geen invloed hebben op en geen belemmering betekenen voor:
• Deze bepalingen en voorwaarden;
• Het document Beleid en Procedures; of
• Het Cellulaire Compensatieplan,
Zullen deze bepalingen en voorwaarden prevaleren en indien er een conflict of inconsistentie bestaat tussen het document
Beleid en Procedures en het Cellulaire Compensatieplan, zal het document Beleid en Procedures prevaleren.
29. Deze Overeenkomst wordt pas van kracht wanneer deze door USANA is aanvaard, hetgeen zal blijken uit acceptatie
door USANA van de eerste bestelling van producten door de Associate.  De Associate gaat ermee akkoord dat USANA
zijn/haar aanvraag naar eigen goeddunken kan weigeren; in geen geval zal USANA verplicht zijn enige reden voor een
dergelijke weigering op te geven.


