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  Voordeelplan €203,60 4 maanden
  Termijnenplan €51,90 4 maanden

  Voordeelplan   €311,60 4 maanden
  Termijnenplan €79,90 4 maanden

Juice PLUS+ Soft Chewables

4–5 jaar

Juice PLUS+ Capsules

13-21 jaar

 KEUZE GRATIS PRODUCT (VOOR HET KIND)

PRODUCT VOOR DE OUDERS INSTEMMING VAN DE DEELNEMER

Juice PLUS+ Capsules

Juice PLUS+ Soft Chewables
6–12 jaar

Juice PLUS+
Premium Capsules 

(2 x 3 potjes 
per doos)

Doos/dozen

Doos/dozen

Juice PLUS+ 
Capsules

(2 x 2 potjes 
per doos)

PRODUCTEN HOEVEELHEID BETALING PER DOOS LEVERING PER

HUIS LEVERING SERVICE (HLS)
JUICE PLUS+® CHILDREN‘S HEALTH STUDY (CHS)

(4 maandelijkse
termijnen)

KIND/TIENER

Het kind / de tiener die deelneemt aan de studie (4-21 jaar), 

werd geboren op                   /                 /                  en heet

Achternaam 

Naam

NL

  

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam Franchise Partner Contactnummer Franchise Partner

Naam HLS klant
Leveringsadres
(Géén postbusadres/Bij voorkeur werkadres)

Postcode Woonplaats

Tel nr/Mobiel Telefoonnummer        E-mail 

BETALINGSGEGEVENS (BANK-OF CREDITCARDGEGEVENS)

  Credit Card:         VISA           Mastercard 

Kaartnummer: Geldig tot:

Naam kaarthouder  Handtekening kaarthouder

  SEPA Incasso Bedrijven     Mandaat referte – in te vullen door The Juice PLUS+® Company 
Mandaat referte – in te vullen door - The Juice PLUS+® Company Ltd - 1 Grenfell Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1HN, United Kingdom        Schuldeisersidentificatie: NL40ZZZ342349500000
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan (A) The Juice PLUS+® Company om een opdracht te sturen naar uw bank teneinde een bedrag van uw rekening te 
debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van The Juice PLUS+® Company Ltd. U kunt een Europese domiciliëring laten 
terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend. 
Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.

Naam koper*  Adres koper 

Stad  Land    Postcode

Rekening koper – IBAN:   

BIC code koper:
Type betaling: terugkerende betaling (de eerste betaling zal binnen 2 werkdagen plaatsvinden)

*GELIEVE ALLE VELDEN IN TE VULLEN  Datum handtekening*  Handtekening*
✁

ANNULERINGSCLAUSULE 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 van ontvangst van de goederen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons 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 onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroep ingstermijn na 
te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
Modelformulier voor herroeping aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]: 
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen van de volgende dienst herroep

Besteld op /Ontvangen op  Naam klant

Adres klant

Handtekening van klant  Datum

U bent geïnformeerd over de algemene verkoopvoorwaarden en de betreffende productbeschrijving en u heeft het recht te annuleren. Ik verklaar hierbij meerderjarig te zijn en ik bevestig mijn order.

Plaats  Datum  Handtekening  The Juice PLUS+® Company Europe GmbH

- Ik verklaar dat mijn kind en ik op dit moment geen Juice PLUS+ gebruiken. 
- Ik ga ermee akkoord om een Juice PLUS+ klant te worden en het gekozen
 product te gebruiken zoals aanbevolen voor een periode van minimum één 
 jaar met automatische verlenging zonder tussentijdse wederopzegging. 
 Verlenging duurt tot maximimaal 4 jaar na de hieronder vermelde startdatum. 
-  Ik begrijp dat mijn kind gratis een Juice PLUS+ product (capsules of soft 
 chewables) ontvangt voor een periode van een jaar die automatisch 
 wordt verlengd.
- Tevens verklaar ik dat ik mijn uiterste best zal doen om mijn kind de 
 aanbevolen hoeveelheid Juice PLUS+ voor kinderen te laten nemen 
 gedurende de Children’s Health Study van één jaar. 
- Ik begrijp dat ik de eerste levering voor 4 maanden producten ontvang zowel
 voor mijzelf als voor mijn kind ongeveer 10 werkdagen na betaling. 
 Ik begrijp dat ik elke 4 maanden een nieuwe levering Juice PLUS+ zal 
 ontvangen voor mijzelf en voor mijn kind. 

 IK GA ERMEE AKKOORD DE CHILDREN‘S HEALTH STUDY 
 VRAGENLIJSTEN ONLINE IN TE VULLEN.

(4 maandelijkse
termijnen)



U kunt het ingevulde formulier faxen naar: +31 (0)708080277 
Indien u vragen heeft over dit programma belt u s.v.p.: +31 (0)708080276
E-mail: customercare.nl@juiceplus.com - www.juiceplus.nl

Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Directe Verkoop zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumenten-
bond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in 
werking op 1 januari 2008. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene
Voorwaarden vermeld wordt.

 ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Algemene Voorwaarden of Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Directe Verkoop die van toepassing 
zijn op alle directe verkoopondernemingen die bij de Vereniging zijn aangesloten;
Directe Verkoop: elke verkoopmethode gebaseerd op de verkoop van consumptiegoederen en diensten rechtstreeks aan 
de Consument door een Directe Verkoper, door middel van een voorstelling of een demonstratie van de goederen of dien-
sten ofwel bij de Consument thuis of in de woning van een andere Consument, of in de werkomgeving van de Consument, 
ofwel op andere plaatsen buiten winkels;
Consument: de contractant, zijnde de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijke persoon die 
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Vereniging: de Vereniging Directe Verkoop (VDV), zijnde de nationale vereniging van directe verkoopondernemingen in 
Nederland die de belangen van de Directe Verkoop sector in Nederland vertegenwoordigt en lid is van FEDSA (European 
Federation of Direct Selling Associations) en WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations);
Onderneming: de directe verkooponderneming, zijnde de zakelijke entiteit die producten onder haar handelsmerk of 
dienstmerk of ander identificerend symbool op de markt brengt, via een distributiesysteem gebaseerd op directe verkoop 
en die lid is van de Vereniging Directe Verkoop;
Verkoper: de Directe Verkoper, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten aankoopt van een Directe 
Verkooponderneming en daarna verkoopt als zelfstandig ondernemer;
Product: het begrip product omvat goederen en/of diensten;
Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder eventuele verzendkosten;
Bestelbon: ieder met de hand geschreven of gedrukt document dat dient ter bevestiging van een overeenkomst in Directe 
Verkoop;
Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn recht de overeenkomst ongedaan 
te maken;
Verkoopdemonstratie: de voorstelling en demonstratie van de producten aan een groep van consumenten, door een Verko-
per, in de woning van een gastheer of gastvrouw die andere personen uitnodigt voor deze productvoorstelling;
Gedragscode: een zelfregulerende code met verplichtingen die een niveau van ethisch gedrag vaststelt die de wettelijke 
vereisten te boven gaan en die nageleefd dient te worden door alle Ondernemingen, aangesloten bij de Vereniging, en haar 
Verkopers in de relatie naar de Consument en naar elkaar.
Bemiddelaar: de codebeheerder zijnde een onafhankelijke natuurlijke of rechtspersoon of organisatie, aangewezen door 
de Vereniging om de naleving van de Gedragscode door de leden-ondernemingen te bewaken en de klachten van de con-
sumenten, verkopers en de directe verkoopondernemingen te behandelen;
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Directe Verkoop aangesloten bij De Geschillencommissie, Postbus 90600, 
2509 LP Den Haag.
Schriftelijk: al datgene dat op schrift is gesteld, hetzij per brief (fax of post), hetzij per e-mail (elektronisch).

 ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (koop)overeenkomsten uit Directe Verkoop die tussen Verkoper 
en Consument worden gesloten.

 ARTIKEL 3 - HET AANBOD

1.  De Verkoper zal een eerlijke en duidelijke presentatie geven van de producten en zodanig dat  het commerciele oog-
merk duidelijk naar voren komt. Voor het afsluiten van de verkoop zal de Verkoper een voorstelling en/of demonstratie van 
het Product geven, en de volgende informatie voorleggen:
 a. Zijn/haar identiteit en adres en de naam en adres van de Onderneming;
 b. In welke hoedanigheid hij/zij optreedt;
 c. De belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten;
 d. De prijzen van de producten, BTW inbegrepen;
 e. Leveringskosten waar toepasselijk;
 f. Betalingsvoorwaarden, kredietkaart regelingen, levering of prestaties;
 g. Het bestaan van recht tot terugtrekking of annulering;
 h. De garantievoorwaarden;
 i. De inhoud van eventuele aanvullende rechten van de consument en de bijbehorende voorwaarden;
 j. Levertijd, indien niet voorradig.
2. Tijdens een verkoopdemonstratie zal de Verkoper het doel van het onderhoud zowel aan de gastvrouw,-heer als aan de 
 gasten bekend maken.
3.  Indien door de Verkoper aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen,
 zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden opgenomen.
4.  Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen 
 zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod wordt deze beperking duidelijk vermeld.

 ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand doordat de Consument het aanbod aanvaardt. Iedere overeenkomst met een financieel 
belang van in totaal meer dan € 34,-- zal schriftelijk worden bevestigd middels een Bestelbon en een voorbeeld bevatten 
van een opzeggingsbrief, waarmee de Consument de overeenkomst ongedaan kan maken (zie bijlage 1).
Indien van toepassing moet de Overeenkomst datgene dat in het aanbod is vermeld (zie artikel 3.1 en 3.3) bevatten.

 ARTIKEL 5 - AFKOELINGSPERIODE

De Verkoper is verplicht bij overeenkomsten met een financieel belang van in totaal meer dan € 34,-- de Consument een 
afkoelingsperiode te gunnen van 14 kalenderdagen, welke termijn eerst ingaat op het moment waarop de Overeenkomst 
door de desbetreffende Kamer van Koophandel is gedagtekend. Voor elke Overeenkomst met een financieel belang van 
in totaal € 34,-- of minder geldt eveneens een afkoelingsperiode van 8 kalenderdagen, welke termijn eerst ingaat op het 
moment waarop de Overeenkomst is gedagtekend.

 ARTIKEL 6 - DE PRIJS

1.  De Prijs en de eventuele verzendkosten die de Consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de
  eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. 
 Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed 
 hebben op de overeengekomen Prijs.
2.  De Consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de 
 Overeenkomst de Prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie 
 maanden na de koop zal plaatsvinden.
3.  Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet  voortvloeien zoals die ter zake 
 van BTW.

 ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT

De Verkoper staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit). De Verkoper staat 
er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een 
normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 ARTIKEL 8 - GARANTIE

Een eventueel door de Verkoper als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de Consument jegens de 
Verkoper kan doen gelden op grond van de wet en de Overeenkomst.

 ARTIKEL 9 - DE UITVOERING VAN DE BESTELLING

A. Algemeen
1.  De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en ten uitvoer brengen
 van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.  Als plaats van aflevering geldt het woonadres van de Consument dat het laatst aan de Verkoper kenbaar is gemaakt, 
 tenzij de Consument een ander afleveradres heeft opgegeven.
3.  De Verkoper zal in ontvangst genomen bestellingen zo spoedig mogelijk uitvoeren, uiterlijk dertig dagen vanaf de dag
 volgend op de dag waarop de Consument de bestelling heeft ondertekend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
B. Het niet, niet tijdig of niet volledig kunnen uitvoeren van de bestelling 
4. Indien partijen een (uiterlijke) leverdatum zijn overeengekomen, is het bepaalde in de leden 5 tot en met 7 van 
 toepassing.
5. Indien de bestelling niet, niet tijdig of niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan bericht
 binnen acht dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, maar in elk geval voor de overeengekomen leverdatum.
6.  De Verkoper zal zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen om een 
 vervangend Product beschikbaar te stellen. Bij het in lid 5 bedoelde bericht aan de Consument dient de Verkoper
 tevens aan te geven of en zo ja, op welke termijn een vervangend Product kan worden geleverd.
7.  De Consument heeft het recht om:
 – het eventuele aanbod van de Verkoper betreffende het vervangende Product te aanvaarden, of – alsnog levering van
 het oorspronkelijk overeengekomen Product te eisen binnen een redelijke termijn, of
 – de oorspronkelijke bestelling kosteloos te annuleren, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding.
8.  Indien partijen geen (uiterlijke) leverdatum zijn overeengekomen, komen de Consument de hierboven genoemde
 rechten slechts toe indien hij de Verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld met vermelding van een redelijke 
 termijn waarbinnen de Verkoper alsnog dient te leveren, en de Verkoper niet alsnog binnen die termijn naar behoren
 heeft geleverd.

 ARTIKEL 10 - BETALING

1. De door de Consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan zoals met de Verkoper is overeengekomen.
2.  De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betaaltermijn. De Verkoper zendt na het verstrijken van die
 datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de gelegenheid binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van
 deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
3. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Verkoper gerechtigd rente in 
 rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 ARTIKEL 11 - KLACHTEN (PROCEDURES)

1.  Als de Consument een probleem of vraag heeft betreffende een Product dat hij/zij heeft aangeschaft, dient de 
 Consument zich te wenden tot de Verkoper.
2.  Indien het contact met de Verkoper voor de Consument niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kan de 
 Consument zich wenden tot de Onderneming of de Vereniging. Indien de Consument zich wendt tot de Vereniging, 
 zal de Vereniging de klacht, die dan is ontstaan, in eerst instantie doorgeleiden naar de Onderneming.
3.  Indien de klachtafhandeling door de Onderneming niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat,
 kan de Consument naar keuze zijn klacht voorleggen aan de Vereniging voor een bemiddelingspoging of zijn geschil
 voorleggen aan de Geschillencommissie. Indien de klacht is voorgelegd aan de Vereniging en ook de 
 bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn 
 geschil alsnog voorleggen aan de Geschillencommissie (zie artikel 13).

 ARTIKEL 12 - KLACHTENAFHANDELING ONDERNEMING EN BEMIDDELINGSPOGING VERENIGING

1. Een klacht ontstaat indien het probleem of de opmerking die de Consument heeft over een Product dat hij/zij heeft
 aangeschaft niet naar tevredenheid door de Verkoper is opgelost.
2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de Consument volledig en duidelijk omschreven 
 worden ingediend bij of de Onderneming op wiens Product de klacht betrekking heeft, of de Vereniging, tijdig nadat de
 Consument het gebrek heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument
 ter zake zijn rechten verliest.
3.  De Onderneming dient de klacht van de Consument in behandeling te nemen. Binnen acht werkdagen dient de 
 Consument een bericht van ontvangst van de klacht te hebben ontvangen en binnen veertien werkdagen een 
 inhoudelijke reactie.
4.  Indien de klacht niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn klacht
 voorleggen aan de Vereniging voor een bemiddelingspoging.
5.  De Consument dient de klacht aan de Vereniging voor te leggen per brief (VDV, Postbus 2450, 5202 CL Den Bosch), 
 via e-mail (vdv@directeverkoop.nl) of online via de website (www.directeverkoop.nl).
6.  De Vereniging heeft voor de afhandeling van de klacht een onafhankelijke Bemiddelaar aangesteld die de klacht in
 behandeling zal nemen en zal proberen de klacht op een voor beide partijen bevredigende manier af te handelen.
7.  Binnen 8 werkdagen dient de Consument een bericht van ontvangst van het indienen van de klacht te hebben
 ontvangen van de Vereniging en binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie van de Bemiddelaar.
8.  Indien de klacht van de Consument betrekking heeft op een Product van een Onderneming die niet is aangesloten bij 
 de Vereniging, zal de Vereniging deze Onderneming op de hoogte stellen van de klacht. De Vereniging kan niet 
 aansprakelijk worden gesteld voor het wel of niet in behandeling nemen van de klacht door een onderneming die 
 niet is aangesloten bij de Vereniging.

 ARTIKEL 13 - GESCHILLENCOMMISSIE DIRECTE VERKOOP

1.  Een geschil ontstaat indien de klacht die de Consument heeft over een Product dat hij/zij heeft aangeschaft niet naar
 tevredenheid door de Onderneming en/of via de bemiddelingspoging van de Vereniging is opgelost.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht, al 
 dan niet via de Vereniging, eerst bij de Onderneming heeft ingediend.
3.  Het geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden
 gemaakt.
4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Onderneming aan deze keuze 
 gebonden. Indien de Onderneming een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij 
 de consument schriftelijk vragen zich binnen 5 weken schriftelijk uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.
 De Onderneming dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij
 zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5.  De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement
 in de vorm van een bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een
 geschil is een vergoeding verschuldigd door diegene die het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie.
6.  Uitsluitend de rechter dan wel de Geschillencommissie Directe Verkoop is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
7.  Geschillen tussen de Consument en de Onderneming over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met
 betrekking tot te leveren of geleverde goederen en diensten kunnen zowel door de Consument als de
 Onderneming aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Directe Verkoop, Postbus 90600, 2509 LP
 Den Haag (www.de geschillencommissie.nl), Tel: 070-3105310, Fax: 070-3658814.

 ARTIKEL 14 - NAKOMINGSGARANTIE

1.  De Vereniging Directe Verkoop staat garant voor de nakoming van een bindend advies dat door de Geschillencommissie
 aan een van haar leden wordt opgelegd. De nakomingsgarantie houdt in dat de Vereniging de verplichting die de
 Geschillencommissie oplegt, overneemt wanneer dat lid die verplichting niet nakomt binnen de daarvoor in het 
 bindende advies gestelde termijn en evenmin het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter
 toetsing aan de gewone rechter voorlegt.
2.  Voor toepassing van deze garantie vereist de Vereniging Directe Verkoop dat de consument een schriftelijk beroep
 hierop doet bij de Vereniging Directe Verkoop, Postbus 2450, 5202 CL Den Bosch of per e-mail vdv@directeverkoop.nl.

 ARTIKEL 15 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De Vereniging Directe Verkoop zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

STUUR HET ORIGINEEL NAAR
The Juice PLUS+® Company Ltd - Vestigingsadres: 1 Grenfell Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1HN, United Kingdom

Postadres: The Juice PLUS+® Company Europe GmbH - Kirschgartenstrasse 14, CH 4051 Basel 


