
Registratieformulier Member 

Naam:  

(Bedrijfsnaam):  

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ):

Geslacht: 

Adres:

Postcode: 

Plaats:  

Telefoon: 

Mobiel:  

Email:  

Sponsor Naam en ABO-nr.: 

Bent U zelf ABO geweest: 

Indien Ja, ABO-nr.: 

(BTW-Nummer): 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

________________ 

                MAN                VROUW 

______________________________________________________ 

__________  _____  

______________________________________________________ 

__________________________

__________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________    _________________

      JA        NEE

_________________ 

___________________________________

IBAN : 

BIC: 

____________________________________  

_________________ 

Creditcardnr.:  _______________________________   Vervaldatum: ____  / ____ 

Door dit vakje aan te kruisen, verleen ik toestemming tot wederopzegging aan       
Amway om van onderstaande bankrekening of creditcard een bedrag af te schrijven      
wegens levering van Amway producten. 

Datum (DD/MM/JJJJ):     _____________ Handtekening: ________________________

Eerste Bestelling:

Aantal:
 ____
 ____
 ____
 ____
 ____
 ____
 ____
 ____

Omschrijving: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 Artikelnummer:  
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________  ____

Betalingsgegevens:

(Uw IBAN vindt u op uw bankpas en/of uw 
bankafschriften)

(Uw BIC vindt u op de website van uw bank)



U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar:
Per Email: 
Per Post:  

Order-BE@Amway.com
Amway Belgium Co. Kunstlaan 50/18 B-1000 Brussel, België 

Voorwaarden:

Termijn: Deze registratie is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van verwerking 
door Amway, tenzij deze registratie eerder beëindigd wordt door u of Amway. De kosten van de registratie zijn € 
10,-. Als uw eerste order, die u gelijktijdig met dit registratieformulier naar Amway opstuurt, het bedrag van € 
60,00 te boven gaat, dan wordt u zonder kosten geregistreerd. Deze registratie kan door u verlengd worden door 
een verzoek tot verlenging in te dienen bij Amway en een verlengingsbijdrage te betalen voordat de registratie 
afloopt. De verlengingsbijdrage is € 10,-, te betalen aan Amway voordat de registratie afloopt. Dit hoeft niet 
voldaan te worden indien u Amway producten of diensten besteld heeft voor een bedrag van tenminste € 60,00 
gedurende twaalf (12) maanden waarin u member bent. 

Overdraagbaarheid: Deze registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar

Beëindiging: U of Amway kan deze registratie op ieder tijdstip om welke reden dan ook schriftelijk of per mail 
beëindigen. U kunt dit sturen naar: Amway Belgium Co. Kunstlaan 50/18 B-1000 Brussel, België of per mail 
naar: Order-BE@amway.com 
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