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STARTPAKKET 
„ALOE VIA“
voor €180,00

STARTPAKKET „BUSINESS“:                                      voor €470,00: 
DEZE SET BEVAT: STARTPAKKET „ALOE VIA“, STARTPAKKET „TOPSELLER“, STARTPAKKET „LIFETAKT“ 
EN STARTPAKKET „ZEITGARD“  MET 6 "COLLECTION" CATALOGI

+ KEUZE STARTPAKKET

STARTPAKKET 
„TOPSELLER“
voor €180,00

STARTPAKKET 
„LIFETAKT“
voor €180,00

STARTPAKKET  
„ZEITGARD“
voor €180,00

OF

(Alle prijzen zijn incl. BTW)

BASISPAKKET (€29 incl. BTW)

* Mits deelname aan een startermeeting binnen drie maanden na inschrijving (na ontvangst is de waardebon 8 weken geldig).

UW FAST TRACK PROGRAMMA: IN 12 MAANDEN TOT €12.000**
** Alle details en informatie over de Fast Track Bonus (FAQ en flyers) vindt u in het downloadcenter op my-lrworld.com.

8.000 totale PW, minstens
100 persoonlijke PW, 
2x 500 PW-lijnen, 
4.000 rest-PW naast een
4.000 PW-lijn of hoger.

4.000 totale PW, minstens
100 persoonlijke PW,  
2x 500 PW-lijnen,
2.000 rest-PW naast een
4.000 PW-lijn of hoger.

Gegarandeerd per maand
plus autobonus
plus handelsmarge  
(door verkoop aan klanten)

Gegarandeerd per maand
plus autobonus
plus handelsmarge  
(door verkoop aan klanten)

Level 2 
(Manager)

Level 1 
(Junior Manager)

500 € 250 € 

12.000 totale PW, minstens
100 persoonlijke PW,  
3x 500 PW-lijnen,
4.000 rest-PW naast een
4.000 PW-lijn of hoger.

Gegarandeerd per maand
plus autobonus
plus handelsmarge  
(door verkoop aan klanten)

Level 3 
(Junior Teamleader)

1000€ 

Voor uw LR inschrijving en om te kunnen genieten van alle voordelen, dient u te bestellen voor minstens € 180,00. U kunt kiezen uit één van de 
samengestelde sets of u kunt een vrije keuze opgeven (via een ander formulier).

• INFOMAP MET UITGEBREIDE DOCUMENTATIE

• GRATIS GEPERSONALISEERDE HOMEPAGE

• WAARDEBON VAN €25*

PARTNERAANVRAAG



Handelsvoorwaarden voor LR Partners

Het recht tot aankoop tegen groothandels prijzen bij 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV bestaat van zodra de partner-aanvraag 
geaccepteerd is door levering van de eerste 
bestelling of mededeling van het partner-nummer.

Elke aanvrager wordt bij ontvangst van zijn eerste 
bestelling als bevoorrechte klant van LR Cosmetic 
Belgium BVBA/LR Health & Beauty Systems BV 
geregistreerd. Hij heeft het recht, producten van 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV aan te schaffen voor eigen gebruik. 
Bovendien mag hij af en toe op zijn naam en voor 
zijn rekening producten voor derde personen 
aanschaffen en andere bevoorrechte klanten 
aanbrengen. LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health 
& Beauty Systems BV wijst erop dat de bevoorrechte 
klant door een regelmatige, herhaalde activiteit, 
die met stijgende inkomsten gepaard gaat, aan 
administratieve verplichtingen (handelsregister, BTW, 
sociale verzekering, enz.) zal moeten voldoen. Zowel 
de bevoorrechte klant als de adviseur worden in 
het vervolg als onafhankelijke zakenpartners van 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV beschouwd.

De LR partner koopt en verkoopt producten van 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV in eigen naam en voor eigen rekening.

De LR partner is werkzaam in bijberoep en is 
geen aan instructies gebonden werknemer noch 
opdrachtnemer van LR Cosmetic Belgium BVBA/
LR Health & Beauty Systems BV. Er is geen band 
van subordinatie / ondergeschiktheid. Het is hem 
uitdrukkelijk verboden om in het handelsverkeer de 
indruk te wekken, voor LR Cosmetic Belgium BVBA/
LR Health & Beauty Systems BV werkzaam te zijn en 
daarvan afhankelijk of aan diens instructies gebonden 
te zijn.

Hij zorgt zelf voor de zelfstandige uitoefening van 
zijn activiteiten, noodzakelijke officiële vergunningen 
en voor de regelmatige betaling van belastingen en 
rechten.

Hij dient het bewijs te leveren van een 
handelsregistratie.

De aankoop van de producten gebeurt enkel 
rechtstreeks via LR Cosmetic Belgium BVBA voor 
Belgische LR partners dan wel LR Health & Beauty 
Systems BV voor Nederlandse LR partners. De 
betaling van de producten kan onder rembours 
(alleen voor BE), iDeal (alleen voor NL), per creditcard 
(Eurocard/Mastercard/VISA) en via overschrijving.  
De betaling per creditcard aan BV LR Health & 
Beauty Systems vindt steeds plaats aan BVBA LR 
Cosmetic Belgium. 

De aankoop van goederen van en tussen LR-
partners is niet toegelaten. De partner verbindt zich 
er toe enkel gereserveerde goederen te bestellen.  
Het houden van een voorraad (magazijn) is niet 
toegestaan. Hij wordt geacht te handelen volgens te 
goeder trouw.

De partner verbindt er zich toe om de producten 
van LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & 
Beauty Systems BV uitsluitend via Direct Sales / 
directe Verkoop te verkopen, dat wil zeggen met 
uitsluiting van de stationaire handel (detailhandel), 
markten en beurzen. De partner is verplicht als 
verkoopsmiddelen (documenten, prijslijsten, catalogi, 
demonstratiemateriaal, stalen enz.) enkel die van 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 

Systems BV te gebruiken. Het gebruik van niet-
toegelaten verkoopsdocumenten geeft LR Cosmetic 
Belgium BVBA/LR Health & Beauty Systems BV 
het recht om het contract zonder vooropzeg op te 
zeggen.

Voor publicaties resp. advertenties, flyers, affiches 
met fotocopies / afbeeldingen van LR-producten 
en het gebruik van gedeponeerde merken, zoals 
bijvoorbeeld het bedrijfslogo en de merknamen 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV / LR-Nederland BV,  Linea Racine enz., 
is de schriftelijke toestemming nodig.

De LR-partner is gehouden enkel zulke verklaringen 
over de LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & 
Beauty Systems BV, de LR producten, de verkoop 
en het zakelijk concept te doen, die met de officiële 
documenten van LR Cosmetic Belgium BVBA/LR 
Health & Beauty Systems BV overeenstemmen.

Het is de LR partner toegestaan om producten en 
diensten van andere ondernemingen te verhandelen, 
met uitzondering van die producten en diensten, 
die met de door LR Cosmetic Belgium BVBA/LR 
Health & Beauty Systems BV aangeboden producten 
en diensten concurreren. Met uitdrukkelijke, 
voorafgaande, schriftelijke instemming van LR 
Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV is ook de verkoop van concurrerende 
producten of diensten toegelaten.

In ieder geval verbindt de LR partner er zich toe om 
producten en diensten van andere firma’s niet aan 
andere LR-partners te verkopen en te bezorgen.

Het bonussysteem van LR Cosmetic Belgium BVBA/
LR Health & Beauty Systems BV, zoals vermeld staat 
in de huidige versie van ”Sleutel tot Succes”, maakt 
deel uit van het contract/de partneraanvraag.

Zorgt de partner voor andere handelspartners, 
dan ontvangt hij voor de inwerking, scholing en 
begeleiding daarvan prestatie-afhankelijke provisies, 
volgens het marketingplan van LR Cosmetic Belgium 
BVBA/LR Health & Beauty Systems BV.

Voorwaarde voor het aanspraak maken op de 
betaling van bonussen op de groepsomzet is het 
noodzakelijk dat een eigen omzet van minstens 100 
PW per maand bereikt wordt.

Het stopzetten van de sponsorlijnen is een 
grondbeginsel van het verkoopsysteem van LR 
Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV en dient als onafwijsbare basis voor 
de bescherming van alle LR partners. Derhalve 
is het wisselen van een actieve partner in een 
andere lijn niet mogelijk. Partner en echtgeno(o)t(e) 
kunnen ten vroegste 12 maanden na beëindiging 
van hun activiteiten als LR-partner, d.w.z. laatste 
factuurdatum of laatste provisiebetaling, opnieuw 
gesponsord/geplaatst worden. 

De LR partner is verplicht om bestelde en betaalde 
waren, in de originele verpakking en zonder 
vermelding van de reden, van de eindverbruiker terug 
te nemen binnen de 14 dagen na factuurdatum. Hij 
laat de eindverbruiker de keuze tussen omruilen, 
crediteren of teruggave van de aankoopprijs.

De LR partner kan ontvangen waren/producten, in 
de originele verpakking, nieuw en in onberispelijke, 
verkoopsklare staat, binnen de 2 maanden na 
factuurdatum, tegen een waardebon terugsturen 
naar het volgende retouradres: LR Cosmetic Belgium 
BVBA, Welvaartstraat 14/1 bus 11, 2200 Herentals, 
België. Verkoopshulpen en –documenten kunnen niet 
worden teruggestuurd. 

Gebrekkige artikelen/producten dienen binnen de 
14 dagen na factuurdatum, met vermelding van de 
oorzaak van de klacht, teruggegeven te worden. 
Artikelen uit monstercollecties, alsook gedragen of 
gebruikte producten, zijn uitgesloten van klachten en 
teruggave.

LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV heeft het recht om openstaande 
vorderingen uit de handelsrelatie te verrekenen met 
bestaande bonus- resp. provisie-vorderingen van de 
LR partner. De LR partner heeft echter niet het recht 

van zijnentwege bonusvorderingen te verrekenen 
met vorderingen van LR Cosmetic Belgium BVBA/
LR Health & Beauty Systems BV. Indien de contante 
uitbetaling van waardebons gewenst is, dan wordt de 
waarde na aftrek van de reeds uitbetaalde bonussen 
en provisies, alsook na aftrek van een forfaitaire 
verwerkingskost van 10% op het uitbetaalbare 
bedrag, uitbetaald. De LR partner behoudt zich 
het recht voor om het bewijs van geringere 
verwerkingskosten te leveren.

Het partnerschap kan door LR Cosmetic Belgium 
BVBA/LR Health & Beauty Systems BV op het 
einde van de maand beëindigd worden, wanneer 
de partner binnen een periode van 12 maanden, 
te rekenen vanaf de laatste factuurdatum, geen 
bestellingen meer heeft gerealiseerd.

Ten aanzien van de normale opzegging van de 
overeenkomst gelden de wettelijke regels.

LR en de partner verwerken gezamenlijk 
persoonsgegevens, in het bijzonder op basis 
van de door LR ter beschikking gestelde 
systemen en de gegevens die door LR of de 
partner zijn verzameld over andere partners 
en eindklanten. Daarom zijn LR en de partner 
volgens de wetgeving voor persoonsgegevens 
gezamenlijk verantwoordelijk. De taken van de 
gemeenschappelijke gegevensverwerking zijn als 
volgt verdeeld: De partner is verantwoordelijk voor 
(i) het verzamelen en gebruiken van bestelgegevens
van eindklanten om de bestelling te verwerken, en
(ii) het uitsluitend voor verkoopdoeleinden gebruiken
van informatie via de door haar vertegenwoordigde
ondernemingen, in het bijzonder door de door hem
aangewezen partner. LR is verantwoordelijk voor
het leveren van de systemen die worden gebruikt
voor gecentraliseerde gegevensverwerking. Met
deze systemen verwerkt LR de gegevens van
partners en eindklanten voor de verwerking van
orders, de berekening van de commissies en de
kwalificatieniveaus van de partners, alsook voor
verkoopdoeleinden. LR stelt de relevante gegevens
van partners en eindklanten ter beschikking van
de partner. LR is alleen verantwoordelijk voor de
communicatie van informatie en het verstrekken
van informatie aan eindgebruikers en de betrokken
partners. De partner zal LR op verzoek op gepaste
wijze bijstaan. De partner verbindt zich ertoe om
aan alle contractuele en/of wettelijke voorschriften
voor gegevensbescherming te voldoen. De partner
verbindt zich ertoe om eventuele vragen van de
autoriteiten onverwijld naar LR door te sturen.

De plaats van levering en uitvoering is de 
vestigingsplaats van LR Cosmetic Belgium BVBA/LR 
Health & Beauty Systems BV. 

Door zijn handtekening erkent de partner de 
handelsvoorwaarden, alsook de op de partnerprijslijst 
afgedrukte leverings- en betalingsvoorwaarden in de 
telkens geldige vorm. Wijzigingen aan de handels- en 
leveringsvoorwaarden worden aan de LR partner 
bekendgemaakt. Zij gelden als goedgekeurd, 
wanneer de LR partner dat niet schriftelijk 
tegenspreekt, binnen één maand na bekendmaking.

Zouden de bovenstaande handelsvoorwaarden 
geheel of gedeeltelijk niet functioneren, dan geldt dat 
niet voor het functioneren van de overige regels. Bij 
twijfel geldt de wet.

Een LR Partner die zijn domicilie in België vermeldt, 
sluit deze aanvraag met de vennootschap LR 
Cosmetic Belgium BVBA.  Een LR partner die zijn 
domicilie in Nederland vermeldt, sluit deze aanvraag 
met de vennootschap LR Health & Beauty Systems 
BV.

Bij betwisting zijn de bevoegde rechtbanken van 
België respectievelijk Nederland bevoegd.

Een overtreding tegen voornoemde voorwaarden 
geeft LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & 
Beauty Systems BV het recht om het partner-
contract/de partnernaavraag zonder vooropzeg te 
beëindigen.



Email: order.be@lrworld.com

Tel.

Naam van de aanvrager Voornaam van de aanvrager

GSM

Dhr./Mv. Geboortedatum

Straat Huisnummer

Postcode

Naam van de firma Btw nummer

Plaats

Straat N°.

Postcode

Leveringsadres (Indien afwijkend van bovenstaand adres)

Ter attentie van:

Naam van de bank IBAN

Naam van de sponsor Tel. SponsorPartnernummer Sponsor

Plaats

Email: order.be@lrworld.com BELGIË NEDERLAND
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• Map met uitgebreide info en drukwerken ter waarde van € 19 • Waardebon van € 25 mits deelname aan een startermeeting
binnen drie maanden na inschrijving

BASISPAKKET VOOR SLECHTS €29 (T.W.V. € 44) ++++ 500  PW • 115 GV

+ KEUZE STARTPAKKET

Betaalwijze:

   OVERSCHRIJVING op volgend rekeningnummer met volgende mededeling

BE: BE27 2300 5261 8173 - BIC GEBABEBB / NL: NL13 ABNA 0463 0190 59 - BIC ABNANL2A

TNV: LR COSMETIC BVBA - OVV: Naam van de aanvrager

   ONDER REMBOURS (+ €9,68 - alleen mogelijk in BE t/m de 25e van de maand)

LR Cosmetic Belgium BVBA · Welvaartstraat 14/1 · B-2200 Herentals · LR Health & Beauty Systems BV · Postbus 14 · 5060 AA Oisterwijk · Nederland
B: 0032(0)14 47 09 90 · NL: NL: 0800 022 0509 · LU: 800 24 395 · Fax: 0032(0)14 47 09 91

Ik bevestig hierbij dat ik vóór het afsluiten van onderhavig contract, de voorafgaandelijke Informatie die LR-Cosmetic België BVBA overeenkomstig art. VI.64 en 65 van het Wetboek van economisch recht aan de 

consument verstrekt, in ontvangst heb genomen en dat deze informatie een integraal onderdeel uitmaakt van huidig contract. Ik bevestig tevens integraal kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en 

hiermee integraal akkoord te gaan.

   KREDIETKAART     Visa  Master / Eurocard

Naam en voornaam van de kaarthouder   Handtekening van de kaarthouder 

Kaartnummer (16 cijfers)    Maand         Jaar    3 cijfers aan de achterkant 
van de kaart

E-mail

Startpakket „ALOE VIA“
Art.-Nr. 95500 · €180,00 · 200 PW · 90 GV

Startpakket „LIFETAKT“
Art.-Nr. 95502 · €180,00 · 200 PW · 105 GV

Startpakket „TOPSELLER“
Art.-Nr. 95501 · €180,00 · 200 PW · 90 GV

Startpakket „ZEITGARD       Soft       Classic
Art.-Nr. 95503 · €180,00 · 200 PW · 85 GV

Startpakket "Business"
(„ALOE VIA“, „TOPSELLER“„LIFETAKT“ en „ZEITGARD“)

Art.-Nr. 95504/05 · €470 · 650 PW · 290 GV

Vrije keuze 
€ 180,00 VK

Plaats, Datum Handtekening partner Handtekening  sponsor

Gelieve de volledige partneraanvraag in BLOKLETTERS in te vullen.

Betaling in drie-maandelijkse termijnen 
1. €249,50 / 2. €124,75 / 3. €124,75
Totale prijs incl. basispakket van €29 - NIET mogelijk onder rembours!

Eénmalige betaling van €499 
Totale prijs incl. basispakket van €29

(Alle prijzen zijn incl. BTW)

PARTNERAANVRAAG
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Handelsvoorwaarden voor LR Partners

Het recht tot aankoop tegen groothandels prijzen bij 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV bestaat van zodra de partner-aanvraag 
geaccepteerd is door levering van de eerste 
bestelling of mededeling van het partner-nummer.

Elke aanvrager wordt bij ontvangst van zijn eerste 
bestelling als bevoorrechte klant van LR Cosmetic 
Belgium BVBA/LR Health & Beauty Systems BV 
geregistreerd. Hij heeft het recht, producten van 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV aan te schaffen voor eigen gebruik. 
Bovendien mag hij af en toe op zijn naam en voor 
zijn rekening producten voor derde personen 
aanschaffen en andere bevoorrechte klanten 
aanbrengen. LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health 
& Beauty Systems BV wijst erop dat de bevoorrechte 
klant door een regelmatige, herhaalde activiteit, 
die met stijgende inkomsten gepaard gaat, aan 
administratieve verplichtingen (handelsregister, BTW, 
sociale verzekering, enz.) zal moeten voldoen. Zowel 
de bevoorrechte klant als de adviseur worden in 
het vervolg als onafhankelijke zakenpartners van 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV beschouwd.

De LR partner koopt en verkoopt producten van 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV in eigen naam en voor eigen rekening.

De LR partner is werkzaam in bijberoep en is 
geen aan instructies gebonden werknemer noch 
opdrachtnemer van LR Cosmetic Belgium BVBA/
LR Health & Beauty Systems BV. Er is geen band 
van subordinatie / ondergeschiktheid. Het is hem 
uitdrukkelijk verboden om in het handelsverkeer de 
indruk te wekken, voor LR Cosmetic Belgium BVBA/
LR Health & Beauty Systems BV werkzaam te zijn en 
daarvan afhankelijk of aan diens instructies gebonden 
te zijn.

Hij zorgt zelf voor de zelfstandige uitoefening van 
zijn activiteiten, noodzakelijke officiële vergunningen 
en voor de regelmatige betaling van belastingen en 
rechten.

Hij dient het bewijs te leveren van een 
handelsregistratie.

De aankoop van de producten gebeurt enkel 
rechtstreeks via LR Cosmetic Belgium BVBA voor 
Belgische LR partners dan wel LR Health & Beauty 
Systems BV voor Nederlandse LR partners. De 
betaling van de producten kan onder rembours 
(alleen voor BE), iDeal (alleen voor NL), per creditcard 
(Eurocard/Mastercard/VISA) en via overschrijving. De 
betaling per creditcard aan BV LR Health & Beauty 
Systems vindt steeds plaats aan BVBA LR Cosmetic 
Belgium. 

De aankoop van goederen van en tussen LR-
partners is niet toegelaten. De partner verbindt zich 
er toe enkel gereserveerde goederen te bestellen.  
Het houden van een voorraad (magazijn) is niet 
toegestaan. Hij wordt geacht te handelen volgens te 
goeder trouw.

De partner verbindt er zich toe om de producten 
van LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & 
Beauty Systems BV uitsluitend via Direct Sales / 
directe Verkoop te verkopen, dat wil zeggen met 
uitsluiting van de stationaire handel (detailhandel), 
markten en beurzen. De partner is verplicht als 
verkoopsmiddelen (documenten, prijslijsten, catalogi, 
demonstratiemateriaal, stalen enz.) enkel die van 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 

Systems BV te gebruiken. Het gebruik van niet-
toegelaten verkoopsdocumenten geeft LR Cosmetic 
Belgium BVBA/LR Health & Beauty Systems BV 
het recht om het contract zonder vooropzeg op te 
zeggen.

Voor publicaties resp. advertenties, flyers, affiches 
met fotocopies / afbeeldingen van LR-producten 
en het gebruik van gedeponeerde merken, zoals 
bijvoorbeeld het bedrijfslogo en de merknamen 
LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV / LR-Nederland BV,  Linea Racine enz., 
is de schriftelijke toestemming nodig.

De LR-partner is gehouden enkel zulke verklaringen 
over de LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & 
Beauty Systems BV, de LR producten, de verkoop 
en het zakelijk concept te doen, die met de officiële 
documenten van LR Cosmetic Belgium BVBA/LR 
Health & Beauty Systems BV overeenstemmen.

Het is de LR partner toegestaan om producten en 
diensten van andere ondernemingen te verhandelen, 
met uitzondering van die producten en diensten, 
die met de door LR Cosmetic Belgium BVBA/LR 
Health & Beauty Systems BV aangeboden producten 
en diensten concurreren. Met uitdrukkelijke, 
voorafgaande, schriftelijke instemming van LR 
Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV is ook de verkoop van concurrerende 
producten of diensten toegelaten.

In ieder geval verbindt de LR partner er zich toe om 
producten en diensten van andere firma’s niet aan 
andere LR-partners te verkopen en te bezorgen.

Het bonussysteem van LR Cosmetic Belgium BVBA/
LR Health & Beauty Systems BV, zoals vermeld staat 
in de huidige versie van ”Sleutel tot Succes”, maakt 
deel uit van het contract/de partneraanvraag.

Zorgt de partner voor andere handelspartners, 
dan ontvangt hij voor de inwerking, scholing en 
begeleiding daarvan prestatie-afhankelijke provisies, 
volgens het marketingplan van LR Cosmetic Belgium 
BVBA/LR Health & Beauty Systems BV.

Voorwaarde voor het aanspraak maken op de 
betaling van bonussen op de groepsomzet is het 
noodzakelijk dat een eigen omzet van minstens 100 
PW per maand bereikt wordt.

Het stopzetten van de sponsorlijnen is een 
grondbeginsel van het verkoopsysteem van LR 
Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV en dient als onafwijsbare basis voor 
de bescherming van alle LR partners. Derhalve 
is het wisselen van een actieve partner in een 
andere lijn niet mogelijk. Partner en echtgeno(o)t(e) 
kunnen ten vroegste 12 maanden na beëindiging 
van hun activiteiten als LR-partner, d.w.z. laatste 
factuurdatum of laatste provisiebetaling, opnieuw 
gesponsord/geplaatst worden. 

De LR partner is verplicht om bestelde en betaalde 
waren, in de originele verpakking en zonder 
vermelding van de reden, van de eindverbruiker terug 
te nemen binnen de 14 dagen na factuurdatum. Hij 
laat de eindverbruiker de keuze tussen omruilen, 
crediteren of teruggave van de aankoopprijs.

De LR partner kan ontvangen waren/producten, in 
de originele verpakking, nieuw en in onberispelijke, 
verkoopsklare staat, binnen de 2 maanden na 
factuurdatum, tegen een waardebon terugsturen 
naar het volgende retouradres: LR Cosmetic Belgium 
BVBA, Welvaartstraat 14/1 bus 11, 2200 Herentals, 
België. Verkoopshulpen en –documenten kunnen niet 
worden teruggestuurd. 

Gebrekkige artikelen/producten dienen binnen de 
14 dagen na factuurdatum, met vermelding van de 
oorzaak van de klacht, teruggegeven te worden. 
Artikelen uit monstercollecties, alsook gedragen of 
gebruikte producten, zijn uitgesloten van klachten en 
teruggave.

LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty 
Systems BV heeft het recht om openstaande 
vorderingen uit de handelsrelatie te verrekenen met 
bestaande bonus- resp. provisie-vorderingen van de 
LR partner. De LR partner heeft echter niet het recht 

van zijnentwege bonusvorderingen te verrekenen 
met vorderingen van LR Cosmetic Belgium BVBA/
LR Health & Beauty Systems BV. Indien de contante 
uitbetaling van waardebons gewenst is, dan wordt de 
waarde na aftrek van de reeds uitbetaalde bonussen 
en provisies, alsook na aftrek van een forfaitaire 
verwerkingskost van 10% op het uitbetaalbare 
bedrag, uitbetaald. De LR partner behoudt zich 
het recht voor om het bewijs van geringere 
verwerkingskosten te leveren.

Het partnerschap kan door LR Cosmetic Belgium 
BVBA/LR Health & Beauty Systems BV op het 
einde van de maand beëindigd worden, wanneer 
de partner binnen een periode van 12 maanden, 
te rekenen vanaf de laatste factuurdatum, geen 
bestellingen meer heeft gerealiseerd.

Ten aanzien van de normale opzegging van de 
overeenkomst gelden de wettelijke regels.

LR en de partner verwerken gezamenlijk 
persoonsgegevens, in het bijzonder op basis 
van de door LR ter beschikking gestelde 
systemen en de gegevens die door LR of de 
partner zijn verzameld over andere partners 
en eindklanten. Daarom zijn LR en de partner 
volgens de wetgeving voor persoonsgegevens 
gezamenlijk verantwoordelijk. De taken van de 
gemeenschappelijke gegevensverwerking zijn als 
volgt verdeeld: De partner is verantwoordelijk voor 
(i) het verzamelen en gebruiken van bestelgegevens
van eindklanten om de bestelling te verwerken, en
(ii) het uitsluitend voor verkoopdoeleinden gebruiken
van informatie via de door haar vertegenwoordigde
ondernemingen, in het bijzonder door de door hem
aangewezen partner. LR is verantwoordelijk voor
het leveren van de systemen die worden gebruikt
voor gecentraliseerde gegevensverwerking. Met
deze systemen verwerkt LR de gegevens van
partners en eindklanten voor de verwerking van
orders, de berekening van de commissies en de
kwalificatieniveaus van de partners, alsook voor
verkoopdoeleinden. LR stelt de relevante gegevens
van partners en eindklanten ter beschikking van
de partner. LR is alleen verantwoordelijk voor de
communicatie van informatie en het verstrekken
van informatie aan eindgebruikers en de betrokken
partners. De partner zal LR op verzoek op gepaste
wijze bijstaan. De partner verbindt zich ertoe om
aan alle contractuele en/of wettelijke voorschriften
voor gegevensbescherming te voldoen. De partner
verbindt zich ertoe om eventuele vragen van de
autoriteiten onverwijld naar LR door te sturen.

De plaats van levering en uitvoering is de 
vestigingsplaats van LR Cosmetic Belgium BVBA/LR 
Health & Beauty Systems BV. 

Door zijn handtekening erkent de partner de 
handelsvoorwaarden, alsook de op de partnerprijslijst 
afgedrukte leverings- en betalingsvoorwaarden in de 
telkens geldige vorm. Wijzigingen aan de handels- en 
leveringsvoorwaarden worden aan de LR partner 
bekendgemaakt. Zij gelden als goedgekeurd, 
wanneer de LR partner dat niet schriftelijk 
tegenspreekt, binnen één maand na bekendmaking.

Zouden de bovenstaande handelsvoorwaarden 
geheel of gedeeltelijk niet functioneren, dan geldt dat 
niet voor het functioneren van de overige regels. Bij 
twijfel geldt de wet.

Een LR Partner die zijn domicilie in België vermeldt, 
sluit deze aanvraag met de vennootschap LR 
Cosmetic Belgium BVBA.  Een LR partner die zijn 
domicilie in Nederland vermeldt, sluit deze aanvraag 
met de vennootschap LR Health & Beauty Systems 
BV.

Bij betwisting zijn de bevoegde rechtbanken van 
België respectievelijk Nederland bevoegd.

Een overtreding tegen voornoemde voorwaarden 
geeft LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & 
Beauty Systems BV het recht om het partner-
contract/de partnernaavraag zonder vooropzeg te 
beëindigen.



Email: order.be@lrworld.com

Tel.

Naam van de aanvrager Voornaam van de aanvrager

GSM

Dhr./Mv. Geboortedatum

Straat Huisnummer

Postcode

Naam van de firma Btw nummer

Plaats

Straat N°.

Postcode

Leveringsadres (Indien afwijkend van bovenstaand adres)

Ter attentie van:

Naam van de bank IBAN

Naam van de sponsor Tel. SponsorPartnernummer Sponsor

Plaats

Email: order.be@lrworld.com BELGIË   NEDERLAND
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• Map met uitgebreide info en drukwerken ter waarde van € 19 •  Waardebon van € 25 mits deelname aan een startermeeting   
 binnen drie maanden na inschrijving

 BASISPAKKET VOOR SLECHTS €29 (T.W.V. € 44)  ++++ 500  PW • 115 GV

+ KEUZE STARTPAKKET

PARTNERAANVRAAG

Betaalwijze:

   OVERSCHRIJVING op volgend rekeningnummer met volgende mededeling

BE: BE27 2300 5261 8173 - BIC GEBABEBB / NL: NL13 ABNA 0463 0190 59 - BIC ABNANL2A

TNV: LR COSMETIC BVBA - OVV: Naam van de aanvrager

   ONDER REMBOURS (+ €9,68 - alleen mogelijk in BE t/m de 25e van de maand)

LR Cosmetic Belgium BVBA · Welvaartstraat 14/1 · B-2200 Herentals · LR Health & Beauty Systems BV · Postbus 14 · 5060 AA Oisterwijk · Nederland
B: 0032(0)14 47 09 90 · NL: NL: 0800 022 0509 · LU: 800 24 395 · Fax: 0032(0)14 47 09 91

Ik bevestig hierbij dat ik vóór het afsluiten van onderhavig contract, de voorafgaandelijke Informatie die LR-Cosmetic België BVBA overeenkomstig art. VI.64 en 65 van het Wetboek van economisch recht aan de 

consument verstrekt, in ontvangst heb genomen en dat deze informatie een integraal onderdeel uitmaakt van huidig contract. Ik bevestig tevens integraal kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en 

hiermee integraal akkoord te gaan.

   KREDIETKAART     Visa              Master / Eurocard

Naam en voornaam van de kaarthouder   Handtekening van de kaarthouder   

   
Kaartnummer (16 cijfers)     Maand          Jaar       3 cijfers aan de achterkant  

van de kaart

E-mail

 Startpakket „ALOE VIA“
 Art.-Nr. 95500 · €180,00 · 200 PW · 90 GV

 Startpakket „LIFETAKT“
 Art.-Nr. 95502 · €180,00 · 200 PW · 105 GV

 Startpakket „TOPSELLER“
 Art.-Nr. 95501 · €180,00 · 200 PW · 90 GV  Startpakket „ZEITGARD       Soft       Classic

 Art.-Nr. 95503 · €180,00 · 200 PW · 85 GV

 Startpakket "Business"
 („ALOE VIA“, „TOPSELLER“„LIFETAKT“ en „ZEITGARD“) 
 Art.-Nr. 95504/05 · €470 · 650 PW · 290 GV

 Vrije keuze 
 € 180,00 VK

Plaats, Datum Handtekening partner                        Handtekening  sponsor

Gelieve de volledige partneraanvraag in BLOKLETTERS in te vullen.

Betaling in drie-maandelijkse termijnen
1. €249,50 / 2. €124,75 / 3. €124,75 
Totale prijs incl. basispakket van €29 - NIET mogelijk onder rembours!

Eénmalige betaling van €499
Totale prijs incl. basispakket van €29

(Alle prijzen zijn incl. BTW)
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Mei 2018

Gegevensbeschermingsverklaring voor partneraanvragen

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij, LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty Systems BV, u informeren hoe wij persoonlijke 
gegevens over u in het kader van onze zakelijke relatie verwerken en gebruiken. LR Cosmetic Belgium BVBA/LR Health & Beauty Systems BV houdt 
zich aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) van de EU en andere gegevensbeschermingswet.

1. Welke persoonlijke gegevens registreren wij over u?
Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde 
of identificeerbare natuurlijke persoon, die u ons meedeelt, die bij ons 
ontstaan of door ons verzameld worden. In het kader van onze zakelijke 
relatie verwerken en gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:
Identificatiegegevens: Naam, adres, geboortedatum, telefoon-, fax- en 
gsm-nummer, e-mailadres, alsook uw bankgegevens en eventuele vrijwil-
lige informatie (b.v. gegevens kredietkaart) en wettelijk vereiste informatie.
Bestel- en omzetgegevens: Gegevens over de door u geplaatste bestel-
lingen en de daardoor gegenereerde omzet.
Structurele gegevens: Gegevens over uw structuur in de upline en down-
line, d.w.z. de partner die u indirect of direct aangebracht heeft (upline) en 
de partner die u indirect en direct aangebracht heeft (downline). 

2. Waarvoor en op welke rechtsgrondslag gebruiken wij uw persoon-
lijke gegevens?
2.1 Identificatiegegevens
We verwerken uw persoonlijke gegevens conform Art. 6 § 1 sub b AVG 
voor de uitvoering van de met u afgesloten partnerovereenkomst, alsook 
overeengekomen bestellingen. Dit omvat ook het gebruik van uw gege-
vens voor het doorzenden van elektronische berichten voor partners, b.v. 
VIP-nieuwsbrief, in het kader van onze bijstandsverplichtingen. Dit geldt 
ook voor bewerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontrac-
tuele maatregelen. De gegevens worden ook ter beschikking gesteld van 
andere partners, indien deze nodig zijn voor hun wettelijke bijstandsver-
plichtingen. Zonder een verwerking van uw identificatiegegevens is het 
afsluiten en uitvoeren van een contract niet mogelijk.
Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens voor marketingdoelein-
den, indien hiervoor een rechtmatig belang bestaat (Art. 6 § 1 sub f AVG) 
of u als u daarvoor toestemming heeft gegeven (Art. 6 § 1 sub f AVG). In 
het bijzonder sturen wij u regelmatig per e-mail de marketing-nieuwsbrief 
waarop u geabonneerd bent, om u te informeren over nieuwigheden en 
wijzigingen in ons aanbod. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestem-
ming conform Art. 6 § 1 sub a AVG. 
2.2 Bestel- en omzetgegevens
De gegevens over uw bestellingen verwerken wij voor de uitvoering en 
facturering van overeengekomen bestellingen. De bestel- en omzetge-
gevens worden daarom verwerkt om de bonus conform de met u afges-
loten partnerovereenkomst, in het bijzonder het marketingplan, te bere-
kenen, die toekomt aan u en de partner van uw upline, door wie u als 
partner indirect of direct aangebracht werd. De gegevens worden ook ter 
beschikking gesteld van andere partners, indien er een relevante rechts-
grondslag is, in dit geval Art. 6 § 1 sub b AVG. Zonder deze verwerking 
van uw bestel- en omzetgegevens is het afsluiten van het contract (met 
betrekking tot de bestelling) en het uitvoeren van het contract (met be-
trekking tot de bestelling en de partnerovereenkomst) niet mogelijk. 
2.3 Structurele gegevens
De structurele gegevens worden verwerkt om de bonus van u en de part-
ner van uw upline, door wie u als partner indirect of direct aangebracht 
werd, te berekenen op basis van de met u afgesloten partnerovereen-
komst, in het bijzonder het marketingplan. De gegevens worden ook ter 
beschikking gesteld van andere partners, indien daarvoor een relevante 
rechtsgrondslag is, in dit geval Art. 6 § 1 sub b AVG. Daarnaast verwer-
ken wij uw structurele gegevens voor marktanalyses, statistieken, voor 
het voorkomen van misbruik en voor het optimaliseren van de bijstand, 
indien hiervoor een rechtmatig belang bestaat (Art. 6 § 1 sub f  AVG). 
Zonder de verwerking van uw structurele gegevens is het afsluiten en 
uitvoeren van de partnerovereenkomst niet mogelijk. 
2.4 Geen geautomatiseerde besluitvorming 
Wij treffen geen beslissingen die rechtsgevolgen hebben voor u of u op 
soortgelijke wijze raken, en die uitsluitend berusten op een geautomatise-
erde verwerking van uw gegevens.

3. Recht van bezwaar
U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor 
marketingdoeleinden. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van uw 
gegevens voor het verzenden van de marketing-nieuwsbrief. Wij zijn dan 
wettelijk verplicht de verzameling, verwerking en het gebruik van de ge-
gevens te beëindigen. 
Indien wij uw persoonlijke gegevens op basis van een rechtmatig belang 
conform Art. 6 § 1 sub f AVG verwerken, kunt u steeds bezwaar maken 
tegen deze verwerking op grond van uw specifieke situatie. Gelieve in 
dat geval contact op te nemen met de onder cijfer 6 aangegeven zetel. 

Wij zullen dan nagaan of ons rechtmatig belang bij het verwerken van de 
gegevens ook in uw geval doorweegt of dat op basis van uw specifieke 
situatie uw belang doorweegt. In dat laatste geval zullen we de verweking 
van uw gegevens overeenkomstig uw bezwaar aanpassen. Wij zullen in 
dat geval bestaande en eventueel toekomstige bestellingen niet kunnen 
afwikkelen. 

4. Overdracht aan derden
Wij dragen uw persoonlijke gegevens niet over aan derden voor marke-
tingdoeleinden. Een overdracht van persoonlijke gegevens aan derden 
gebeurt enkel wanneer (i) dit voor de uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijk is (in het bijzonder de overdracht aan upline- en downline-
partners van uw structuur), (ii) wij daartoe wettelijk verplicht worden of 
(iii) het voor de handhaving van de contractuele relatie of andere met u  
overeengekomen afspraken, zoals onze rechten en aanspraken, nood- 
zakelijk is.
Indien bij uitzondering een upline- of downline-partner van uw structuur 
zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, dan worden de 
gegevens enkel overgedragen indien de randvoorwaarden daarvoor be-
schreven staan in de AVG, in het bijzonder dus wanneer bij de ontvanger 
een passend gegevensbeschermingsniveau gewaarborgd wordt.

5. Veiligheid
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, in het 
bijzonder om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd 
zijn tegen verlies, onjuiste wijzigingen of onwettelijke toegang door der-
den. Deze maatregelen worden permanent aangepast aan de verbeterde 
technische mogelijkheden.

6. Contactinformatie
Verantwoordelijke zetel: „LR Cosmetic Belgium BVBA, Welvaartstraat 
14/1 bus 11, 2200 Herentals / LR Health & Beauty Systems BV, Postbus 
14, 5060 AA Oisterwijk, webservice.be@lrworld.com.
Wij wijzen erop dat wij samen met de partner door wie u direct of indirect 
aangebracht werd, verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw per-
soonlijke gegevens (Art. 26 AVG). Voor het laten gelden van uw rechten 
met betrekking tot gegevensbescherming, gelieve u tot ons te wenden.

7. Bewaartijd
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang het doel van de bewaring 
blijft bestaan en de bewaring noodzakelijk is. Uw identificatiegegevens, 
bestel- en omzetgegevens evenals structurele gegevens worden voor de 
duur van de met u afgesloten partnerovereenkomst bewaard. Na beëindi-
ging van de partnerovereenkomst bewaren wij uw identificatiegegevens, 
bestel- en omzetgegevens en structurele gegevens, wanneer dit voorzien 
is in EU- en nationale verordeningen, wetten of andere regelgeving of 
indien dit voor het behouden van ons rechtmatig belang noodzakelijk is. 
Enkel gegevens die bewaard worden voor marketingdoeleinden worden 
verwijderd indien u uw toestemming intrekt. 

8. Uw rechten
Conform de AVG heeft u het recht om van ons de toegang tot, rectifica-
tie, verwijdering en beperking van de verwerking te vragen, uw recht op 
overdraagbaarheid van de gegevens en uw hierboven beschreven recht 
tot bezwaar te laten gelden, alsook het intrekken van medegedeelde in-
stemmingen. Indien de AVG deze rechten verbindt aan voorwaarden, dan 
gelden deze enkel als deze voorwaarden vervuld zijn. 
Om uw rechten te laten gelden, gelieve de hierboven vermelde con-
tactgegevens te gebruiken. Bij deze procedure dient u uw identiteit te 
verstrekken, zodat er geen gegevens verschaft worden aan onbevoegden 
derden. 
Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toe-
zichthoudende autoriteit. Indien u twijfelt aan de rechtmatigheid van de 
verwerking van uw persoonlijke gegevens, gelieve ons daarover dan te 
informeren zodat we dit kunnen uitklaren. 

9. Wijzigingen aan de gegevensbeschermingsverklaring
Van tijd tot tijd kan het noodzakelijk zijn om de inhoud van deze gege-
vensbeschermingsverklaring aan te passen. Daarom behouden wij ons 
het recht voor om deze op elk ogenblik te kunnen wijzigen. Wij zullen de 
gewijzigde versie van de gegevensbeschermingsverklaring op deze plaats 
openbaar maken. Wanneer u ons weer bezoekt, dient u de gegevensbe-
schermingsverklaring opnieuw door te lezen.  


