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Beleid voor inkoop bulkproducten:
In sommige markten biedt Synergy WorldWide teamleden de optie om bepaalde producten in bulk met korting aan te schaffen.
Teamleden mogen alleen bulkverpakkingen bestellen als ze een actieve sjabloon hebben die in aanmerking komt voor automatische
verzending.
Als een order die in aanmerking komt voor automatische verzending voor een bepaalde maand wordt overgeslagen of geannuleerd, moet
het teamlid wachten totdat hij of zij drie (3) opeenvolgende maanden orders heeft die in aanmerking komen voor automatische verzending
voordat hij of zij weer bulkverpakkingen kan bestellen.
Als een teamlid een bulkverpakking op een ander dan zijn of haar eigen account wil plaatsen, moeten beide accounts een actieve sjabloon
hebben die in aanmerking komt voor automatische verzending.
Teamleden mogen slechts maximaal 1000 CV bulkverpakkingen per maand zonder goedkeuring bestellen. Teamleden moeten schriftelijke
goedkeuring ontvangen van de algemeen directeur van de relevante markt voor eventuele uitzonderingen.
Teamleden moeten de bulkverpakkingsovereenkomst invullen en bij de klantenservice inleveren voordat ze bulkverpakkingen bestellen.
Teamleden moeten gedetailleerde dossiers van hun aangeschafte bulkverpakkingen bijhouden evenals gedetailleerde detailhandelsreçu's
van alle daaropvolgende verkopen van de producten die in bulk zijn aangeschaft. Teamleden moeten dergelijke dossiers en reçu's ter
beschikking stellen aan Synergy, samen met een algemeen verslag van de manier waarop hij of zij de bulkverpakkingen verkoopt wanneer
Synergy daarom vraagt.
Opmerking: bulkverpakkingen kunnen niet worden gebruikt om trackingcentra te activeren of bij te werken en de hoeveelheid waarover
commissie wordt uitbetaald, telt niet mee voor elitekortingsbonussen.
Beleid met betrekking tot productverkopen, die te maken kunnen hebben met de verkoop van product dat in bulkverpakkingen is
aangeschaft:
• Internetveilingsites: teamleden mogen geen Synergy producten verkopen op eBay of op andere internetveilingsites.
• Internetgebruik: teamleden van Synergy mogen alleen Synergy-producten verkopen en hun Synergy-bedrijf opbouwen via
websites die ter beschikking worden gesteld door Synergy WorldWide. Onafhankelijk geproduceerde websites zijn verboden.
• Internationale verkoop: een teamlid mag geen Synergy-producten verkopen in landen, territoria of regio's waar de verkoop van
dergelijke producten niet toegestaan is door Synergy. Een teamlid mag producten kopen die exclusief zijn voor een bepaalde markt
terwijl hij zich in die markt bevindt, maar mag deze producten niet doorverkopen in een andere markt. Een Synergy-product mag
uitsluitend worden verkocht in de markt waarvoor dat product is geautoriseerd.
• Verkoop aan klanten: de verkoop van producten aan klanten is de basis van het zijn van een teamlid van Synergy. Teamleden
kunnen Synergy-producten die ze hebben gekocht, rechtstreeks aan hun eigen klanten verkopen. Het teamlid bepaald zelf of hij of
zij zijn of haar producten verkoopt voor groothandelsprijs of voor een hogere detailhandelsprijs. Een teamlid van Synergy mag geen
producten verkopen voor een lagere prijs dan de groothandelsprijs per stuk.
• Verkoop aan consumenten: van teamleden van Synergy wordt verwacht dat ze 70% van alle producten die ze van Synergy
gekocht hebben, doorverkopen. Alle detailhandelsverkopen dienen zorgvuldig gedocumenteerd te worden. Een teamlid mag geen
Synergy-product in de detailhandel verkopen voor een lagere prijs dan de groothandelsprijs. Synergy behoudt zich het recht voor
teamleden te controleren op hun detailhandelsverkopen.
Beschrijf hoe u van plan bent de producten die u in bulk aanschaft, door te verkopen:

Ik heb het beleid voor inkoop van bulkproducten gelezen en begrijp het, evenals andere beleidsdocumenten met betrekking tot
productverkopen waarmee ik al akkoord ben gegaan toen ik me aanmeldde als teamlid van Synergy. Ik bevestig opnieuw dat ik aan het
bovenstaande beleid zoals geschreven op dit formulier zal voldoen, evenals aan het beleid en de procedures van Synergy.
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