
TEAMLID  INFORMATIE – Aub VOLLEDIG Invullen!

Hier aankruisen indien uw afleveradres overeenkomt met het bij ons bekende postadres

Synergy ID Nummer Naam (achternaam, voornaam, tussenvoegsels) of bedrijfsnaam

Datum

Hier aankruisen en de velden invullen, indien uw afleveradres voor de AutoShip afwijkt van het overige. 
LET OP: AutoShip Bestellingen met incasso opdracht worden iedere op 1e van de maand verwerkt. AutoShip Bestellingen worden iedere op 1e van de maand verwerkt.

Geregistreerd Kantoor: C/O Healthlink, Centaurusweg 123 • 5015 TC Tilburg • Nederland
Telefoon 09000400130 • Fax 09000400131 • www.nl.synergyworldwide.com

Formulier voor Activering + AutoShip
NEDERLAND        

Enkel voor intern gebruik ID#

Visa

Hiermee geef ik Synergy Worldwide toestemming, het bedrag 
betreffende de bestelling, te verrekening met mijn credit kaart. 
Het betreft zowel de bestelling als alle verzendkosten en, indien 
aangekruisd voor alle AuroShip bestellingen.                                  

MasterCard Incasso

Naam kaarthouder                                    Kaarthouders handtekening
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Credit kaart 
Number                          

Vervaldatum

Bankcode                                          Rekeningnummer

Naam van de Bank                       Stad van uw bankkantoor

Rekeninghouder

Incasso opdracht Kruist u dit vakje aan en onderteken 
deze paragraaf, indien u het verschuldigde bedrag wilt 

vrijgeven voor incasso .Ik machtig Synergy WorldWide Europe 
B.V. C/O Healthlink, Centaurusweg 123, 5015 TC Tilburg, 
Nederland, hiermee alle verschuldigde kosten van mijn/onze, 
zoals hier links aangegeven, rekening af te schrijven. Deze 
verklaring kan op ieder moment teruggetrokken / geannuleerd 
worden.

Plaats, Datum, Handtekening van rekeninghouder

Incasso opdracht (vergeet aub niet het vierkantje in de kolom rechts aan te kruisen en te ondertekenen)

NETHERLANDS • REV0410

1  AKTIVERING

2  AUTOSHIP (Leveringsservice)

3  BETALINGSMETHODE
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Adres 2

Adres 1

Naam Telefoon

Stad ProvinciePostcode
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Adres 2

Adres 1

Naam Telefoon

Stad ProvinciePostcode

Aub
aankruisen 600 CV V3 Verpakking (3 Tracking Centers)

10 – Flessen Mistify
5 – ProArgi-9 Plus
5 – Phytolife

#SE 75539 • 600 CV • €595.91 
inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 240 CV V3 Verpakking (1 Tracking Center)

4 – Flessen Mistify
2 – ProArgi-9 Plus
2 – Phytolife

#SE 75563 • 240 CV • €233.20 
inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 200 CV V3 Verpakking (1 Tracking Center)

2 – Flessen Mistify
2 – ProArgi-9 Plus
2 – Phytolife

#SE 75548 • 200 CV • €201.40 
inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 240 CV Elite Activatie (1 Tracking Center)

4 – Flessen Mistify
3 – ProArgi-9 Plus

#SE 75395 • 240 CV • €234.59 
inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 120 CV Autoship Combinatie 2 – Flessen Mistify

1 – ProArgi-9 Plus
#SE 75399 • 120 CV • €117.01
inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 120 CV Mistify Autoship 4 – Flessen Mistify #SE 75398 • 120 CV • €127.69

inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 120 CV Phytolife Autoship 6 – Phytolife #SE 75544 • 120 CV • €124.61

inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 200 CV V3 Autoship

2 – ProArgi-9 Plus
2 – Flessen Mistify
2 – Phytolife

#SE 75548 • 200 CV • €201.40
inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 120 CV ProArgi-9 Plus Autoship 2 – ProArgi-9 Plus #SE 75397 • 120 CV • €127.69

inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 240 CV V3 Autoship

2 – ProArgi-9 Plus
4 – Flessen Mistify
2 – Phytolife

#SE 75563 • 240 CV • €233.20
inclusief verzending en belasting

Aub
aankruisen 240 CV Elite Autoship 4 – Flessen Mistify

3 – ProArgi-9 Plus
#SE 75395 • 240 CV • €234.59
inclusief verzending en belasting



Synergy WorldWide Europe BV (“Synergy”) Voorwaarden en Condities voor Team Leden participatie in het 
Autoship of Autoship Elite Programma (“de Overeenkomst”).

Door het online aanvraag formulier in te vullen en in te dienen meld ik mij hierbij aan om deel te nemen in het 
Autoship/Autoship Elite programma (doorhalen wat niet van toepassing is). Ik begrijp dat Synergy de acceptatie van mijn 
aanmelding zal aangegeven via e-mail.

Als een Autoship of Autoship Elite lid (zoals van toepassing) begrijp ik dat de voorwaarden en condities voor de aankoop van 
Producten (de “Voorwaarden”) uiteengezet zijn in de Team Lid Overeenkomst inclusief Synergy Beleidsregels en Procedures 
voor mij van toepassing zijn en op anderen die individueel bestellingen plaatsen. 

Middels ondertekening van de bijgevoegde Standing Order of credit/debit kaart instructie autoriseer ik Synergy iedere maand 
de hoeveelheid die ik aangeduid heb op mijn aanvraagformulier van mijn benoemde account, af te schrijven. Ik begrijp en 
stem ermee in dat, als een Autoship of Autoship Elite lid (zoals van toepassing), het geld dat afgeschreven wordt van mijn 
account gebruikt zal worden om de door mij bestelde Producten iedere maand te betalen (samen met de toepasselijke verzend- 
en administratie kosten). In het geval ik ervoor kies mijn deelname aan Autoship of Autoship Elite lid (indien toepasbaar) te 
beëindigen, zal Synergy op elk moment mijn fondsen die ingehouden zijn als credit op mijn account restitueren. Synergy 
behoudt het recht om iedere restitutie te doen in dezelfde vorm als de originele betaling.

Ik begrijp dat ik, als een Autoship of Autoship Elite lid (zoals van toepassing), de hoogte van mijn maandelijkse betaling wens 
te veranderen ik een aanpassingsverzoek/formulier met alle aanpassingen, moet indienen bij Synergy per e-mail, fax of post. 
Om veranderingen te kunnen doorvoeren dient Synergy een aanpassingsverzoek/formulier voor de maandelijkse betaling niet 
later dan 3 dagen voor de gebruikelijke maandelijkse betaaldatum te ontvangen. 

In het geval dat Synergy geen tijdige betaling ontvangt voor enige bestelling is Synergy niet verplicht om de bestelling uit te 
voeren en kan Synergy, als zij dat wenst, mijn status als een Autoship of Autoship Elite lid (zoals van toepassing) beëindigen. 
Als Synergy geen tijdige betaling ontvangt van mijn maandelijkse betaling is Synergy niet verplicht om de bestelde Producten 
te verzenden en is Synergy gerechtigd mijn Autoship of Autoship Elite lid (indien toepasbaar) account te beëindigen, tenzij ik 
een credit kaart balans heb op mijn account met Synergy die voldoende is om de waarde van de order(s) te dekken.

Als mijn Standing Order of debit/credit kaart betaling is geweigerd of gecanceld terwjl het Product al aan mij is verzonden, dien 
ik het Product terug te sturen of het volledige bedrag te vereffenen binnen 3 dagen na een verzoek daartoe van Synergy.

Ik begrijp dat mijn Autoship of Autoship Elite programma order (indien toepasbaar) van kracht zal blijven totdat:
1. Ik een aanpassingsverzoek/formulier heb toegevoegd; of
2. Ik een e-mail, fax of post heb verstuurd waarin ik mijn Autoship of Autoship Elite lidmaatschap opzeg (zoals van toepassing), 

in een format waarover ik van tijd tot tijd wordt geïnformeerd, welke opzegging mijn naam en handtekening dient te bevat-
ten. Het lidmaatschap eindigt met in gang van de maand volgende op de maand waarin de opzegging is ontvangen door 
Synergy; of

3. Ik mijn bank/credit kaart bedrijf informeer de Standing orders/credit/debit kaart betalingen te stoppen (en ik Synergy 
informeer 5 dagen vóór de vastgestelde datum waarop de volgende betaling zou worden afgeschreven); of

4. Synergy deze Overeenkomst om enige reden (inclusief maar niet beperkt tot een niet gedane betaling) beëindigt; of
5. Synergy of ik besluit mijn Team Lid Overeenkomst te beëindigen.

Ik begrijp dat ik in overeenstemming met de Voorwaarden het recht heb om onmiddellijk mijn Autoship of Autoship Elite 
programma order (zoals van toepassing) te annuleren alsmede iedere andere geplaatste order door mij als Autoship of 
Autoship Elite lid (zoals van toepassing) en iedere variatie op orders. 

Ik verklaar dat ik schriftelijk op de hoogte ben gesteld van mijn mogelijkheden om orders te annuleren. Ik verklaar dat ik een 
kopie heb ontvangen van de Voorwaarden.


