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{Alle prilzen zijn incl. BTW}
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§TABïPAKKET
"ZEITGARD"
voor €180,00

W í-o-t---'
j
\Ë:
la

'l

ti

*u":É ,&
É

STARTPAKKET"BUSINESS";

+
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voor€470,00:

DEZE SET BEVAI STARTPAKKÉT,,ALOE VIA", STABTPAKKET,JOPSELLER" STARTPAKKET.,LIFETAKT"
EN STARTPAKKET,,ZEIïGARD" MET 6'COLLECTION" CATALOGI
Voor uw l,fi inschrijl/ing en orn te kunnen genieten van alle voordelen, dient u le bestelien voor nrinstens € 180,0O. l.l kuni kiezen uit éen van de
qrnrenneqlaldp qèl< a)l rr kr,ni pon vrirp kèil7É ónf,cvan /vià èèn enrler Íormrrltnrl
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TRACK PROGRAMIUIA: lN 12 !-,4AANDEN TCT €12.000"*

Alle detaiis en inl'ormalie over de Fa.st Track Bonus {FAQ en Ítyers) vindt u in het ílownloado€nter op mv-lrworld.com.

plus autobonus
plus handelsmaÍge
{door verkoop aan klanten}
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PARTNERAANVRAAG

HEALTH & BEAUTY

order.be@lrworld.com

Email:

NEDERLAND

BELGIË

Gelieve de volledige partneraanvraag in BLOKLETTEFIS in te vullen.
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Map met uitgebreide inÍo en drukwerken ter waarde van € 19

tr
T

VlA"
Startpakket
"ALOE
Art.-Nr.95500.€180,00 - 2OO PW 90 GV
Startpakket,,TOP§ELLER"
Art.-Nr. S5501 - €180,00-200 PW.90 G\r

Vrije keuze

Startpakket,,LlFETAKT"
Art.-Nr. 95502.€180,00 .200 PW. 105 GV

Startpakket ,,ZEITGARD

Art.-Nr. 95503 . €.180,00.

2OO

Soft

€

18C,O0 VK

Classic

PW- 85 GV

EénmaÍige betaling vàn €499

Startpakket "Business"

-Iotale

(,,ALOE VlÀ',,ÍOPSELLER""LiFÉTAKT" en,,ZElTGARD")

Art.-Nr. 95504/05

Waardebon van € 25 mits deelname aan een starteÍrneeting
binnen drie maanden na inschriiving

prljs i.ci. bas!§pakkei 'ra. €2il

Betaling in drie-maandelijkse termiinen

. €470 . 650 PW . 290 GV

1. €2.49,50 / 2. €124,75 I 3. C124,75
Íotale prils inc|. basispakkel van €29 - NIET ílogelijk ander remlroursl

Betaalwijze:

I I

ovenscHRlJVlNG op volgend rekeningnummer met volgende mededeling

BE: BË2/ 2300 5261 81/3 - tJlC GEBABEBB / NL: NL]3 ABNA 0463 0190 53 - BIC ABNANL2A
TNV: LR COSMEIlC BVISA - OW: Naam van de aanvrager
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3 cljÍers aan de achterkant
van de kaart

REMBoURS (+ €9,68 - alteen .ro;et1lk in BE i/m de 25e v:n de maar,;)

ii€rm* inlagÍsal akk6rd ie gaan.

Plaats,

Datum

Handtekening

partner

t-landtekening sponsor

LH Cosmetic Belgium BVBA . Welvaartstraar 14/1, - B-220O Herentals LR Heatth & Beau§ Systems BV . Postbus
B: 0032(0)14 47 09 90 .NL: NL:0800 C22 0509. lU: 8C0 24 395'Fax: 0032{0)14 47 09 91
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5060 AA Oisteeijk ' NeCerland

§ystems BV te gebruiken.
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met fotcccpies / aÍbeeidingen van LR-productar
en het gebruik van gedeooneerde ff)erken, zoals
biivoorbeeld het bedrijíslogo en de merknamen
L-,q Cosmetic Belgiurn B\tsArLR Health & Beauty
Systerns BV I LR-Nederland BV, Linea Racine enz.,
is de sclriftelijke toestemmin! nödig.
voaÍ Ln TattÍtgs

De LR-partner is gehouden enkel zuike verklaringen

Het rechl tol aankoöp tegei groothandelsprilzen bij
LÉ ulsnretrc Deigium trVÈA/Li reàrLi1 & Beaury
Systsns BV bestaat van zodra de partner-aanvraag
I

van ziinentwege bonus!oÍdÈ.ringffl te verÍijke[ien
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Belgium BVBA/LR Health & Beauly Systems BV
het íeClt om het contract zonCer '/ocropT-eg oir te
zeggen-
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llet gebruik van niet-
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ovF,r de L-R Cosmeiic Belgium BVBÀtLR Heahh &

deaLrty Svster''rs BV. ,le LË |.truJuctelr, oe veÍkoup
en het zakeliik concept te doen, die met de offHride
. ^^ r D n^--^r,^,EUu o^r^i,
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bestelling o{ mededeiing van het partner-nummer.

Health & Beauty Sl.Stems BV overeenstemmen.

Elke aanvrager worcit bij ontvangst var zijrr eersie
brestelling als tievooÍechle klant van LR Cosrnetic
Rdni. rm R\rÍ1Ai ti Hó.hh I Ëló,, ,h, qvct,fic
E\/

Hei is cie LB partner ioÈgestaan om prociucteri en
dienstsr van andere ondememingen te verhandelen,
!ngl U Llarrlerira ,an die iJ,:CUCIgn tr ,ltensre-.
die rnet de door LB Cosmetic Be{gium BVtsA,iLF

gerrgistrerxd" liq heeÍt het recht, p.oducten van
LR Cosmetic Bdgium BVBÀ'LR Health & Beauty
Systems BV aan te schaffen voor eigen gebruik.
Boveldren mag hij aí en toe oo ziJr naam en voor
zqn rekening produclen voor derde personen
aanschaÍÍen en andere bevoonechle klanten
Ln UU§llltrUU OUlg.ul,rO/DruLn
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lleartttr & Beauty Systems BV aangeboden producten
en diensten concuíreren. Met uitdrukkelrjke.

I

& Beauty Systeins BV wijst erop dat de bevoorrechte
klanr cloor ee,r re0dman0e. lredraalde a,.ttiwtat.
die met st4gende inkomsten gepaard gaat, aan
administratieve verplichtingen (handelsregister. BTW,
sociale verzekering, enz.) zai moeten voldoen. Zowd
de bevoorrechte klant als de adviseur worden in
het vervoig ajs onarhankelrke zakenpartners van
LR Cosmetic Belgium BVBP",LR HeaÍth & Beauty
c.,^r^*^
rloro,,,è

uv È^^^È,,.,,.,1
D\ r

De LR padner koopt efl verkoopt pÍoducten van
Lil Cosmeiic tselgium GVtsÀl-G ilealth & tseauly
Systems BV io eigen naam en vcor eigen rekening.

tle LH partner

is wËrkzaaÍn ir) bijberoep en is
geen aan instructies geboflden werlflemer nocfl

vooíafgaande, schrifteljke instemming van LR
Cosrnetic Belgium B\EAzLI1 Heaith & Beauty
Systems BV is ook de 'r'erkoop van concunerende
producien oÍ diensten ioegelatei'r.
ln ieder geval verbindt de LR partneí er zich toe om
producten en ciiensten van andere fíma's niet aan
andere LR-partners te vekopen en Íe bezorgen.
Het bonussysteem van LR Cosmetrc Belgium BVBA"/
LF l-iei:lth & Bealrty Systems BV, zoajs vermeld slaat
in cie huiciige versie van "Seutel tot Succes", maaki
deel uit van het contracUde paÉneraanwaag.

Zórgt de partner voor andere handelspartners.
dan ontvangt hij voor de inwerktng, schding en
begele'oing daarran presiatie-aíha,-rkeiirkè oi-cvisi+s.
volgens het marketingplan van LR Cosmetic Belg,unl
íl\,iRÀ,il R Hpaltn R Rper rh, S\/ctpmq R\l

Voorwaarde voor het aanspraak maken op de

u,.l^.,,- LrergjurÍr

L\/lil
JJU/r

Het pafiner$chap kan dmr L-F1 Cosmetic Belgium
BVBtuLR Health & Eeat§ S)€tems BV op het
einde vafi de maand bËéindigd woíden, wanneer
de padns binnen eefl psiode van 12 rnailnden,
le rekenen vanai !e iaatsl.e iacuurriatuni, geen
bestellinge,ï meer heeíl gerealiseerd.
Ten aanzien van de norn,ale opzegging van de
oversenko'Tlst gddefl de wettelijke reuels.
L.R en de padner verwerken gezamenlljk
peísconsgegevens, in het biizcnder op ba§s
van de door LR ter breschikking geste{de
systèmen en Ce gegevens die cioor LR oÍ de
panner zrln verzamdd over andere partners
en íindklante{r. Daaron: zi.jn LR a'r de parlner
voígens de wetgÈuing vcoï persoonsgegevens
gezamerÍijk verantwooídelijk. De taken van de

nonromc,.t,rnnÓl,itzo
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vdgt verdeeid: De patner

is
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verantwoordellk voor

(i) het verzamden efi gebruiken van bestelgegevens
van eindklanten om de bestelling te verwerken. en
(ii) het uitsluite.:d voor veiiroopdoelanden gebruiken
van in{ormatie via de dor:r haar ve,legenwoordigde
ondememingen, in het biizonder door de door hem
aangewezen partneÍ. LH is verantwoordeiijk voor
het leveren van de systemen die worden gebrruikt
vocx gecenh rlisea de gegevensl er wc, krng. iviÈi
deze systanen verweíkt LH de gegever]s lzrr

ornrl{zllnton vln
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orders, de Lrerekening van de commissies en de
k:waliÍicatierriveaus van de oaítneas. alsool( voor
verkoopdoeleinden- LR stelt de reievante gegevens
van part-)ëís 6n eindklanten ter beschikking van
de partneÍ. LH ís alleen verantwoordelijk voor de
communicatie van inÍormatie en het verstrekken
van r,io.ma[ie aan erndgeorur<t.;rs en ue betrokken
pafiners. De partna zal LR op verzoek op gepaste
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LR l^teatth & Beauly Systems BV" Er is geen band
van subnrdinatie 1 sndergeschiidhelci. Hel is hem
uitdrukkelijk verboden om in het handelsverkeer de
indruk te wekken. voor LR Cösmetic Belgium BVBAI
LR Heatth & Beauly Systems BV werkaam te zijn en
daarvan afhankefijk of aan diens instruciies gebonden

noodzakelijk dat een eigen omzet van minstens
PW per maand Lrereikt wordt.

aan alle contractuÈle er'/oÍ wetteluke voorscllriÍtÉn

te zljn.

Cosíietic Belgium ts\BAILB llealth & Beauiy
Systems BV en dient als cnaÍwr'isbare basis voor
de bescherming van alle LR partners. Derhalve
is hel wrsselen van een actieve partner iu een
andere lijn niet mogelijk. PartneÍ en echtgeno(o)t{4
kunnen ten woegste 12 maanden na beàndigin,c;

verbindt zich ertoe om even{ude wagen van de
autonterten oí]veíwiild naar LR dooÍ te sturen.

Hij d;ent het bewis te leveren van
handelsíegist!-atie.

eer

De aankocp van de producten getrarrt enkel
rechtstreeks via LR Cosmetic Belqium BVBA voor
Belgische LR partneís dan wel LFI Health & Beauty
Sysierïs BV voor iriecierlandse LR partners. De
hetaling van de procJucten kan onder rembours
/-llM-,.^^,
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fEurocard/Mastercard,4/lSA) en via aveísc,t]rilving.
De i:etaling oer creditcard aan BV LR Heaíth &
Beauty Systems vindt steeds plaats aan BVBA L.R
Cosmetic Bdgium.
De aankoop van goederen van en tussen LRpartners is niet toegelaten. De panner verbindt lch
er 1oe enkel gereserveerde goederen te bestellen.
Het houden van een vooííaad (magazijn) is niet
toegestaan. Hij woÍdt geacht te haldeien volgerns te
goeder trouw.
De partner veóindt er zich toe orn de producten
van Lfi Cosmetic Bdgium BVBA"TLH Heatth &
Beau§ Sysiems BV uitsluitend via Direct Saies /
directe Verkoop te verkopen, dat Wl zeggen met
uitsluiting van de statíonaire handel (detailhandel),
markten en beurzen. De pa(ner is verplicht als
verkoopsrniddelen (documenten, priisliisten, catalogi,
demonstratiemateriaal. slalen enz.) enke{ die van
LR Cosmetic Belgium BVBATLR Health & Beauty
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opdraclnnemo var LR Cosme:i: Belgiut BVBA,I

t"{lJ zörgt zei, \roor dÉ zdÍstandige uitoeÍening van
ziln acti\4teiten, noodzakelilke ofliciële vergunningar
en voor de regdmatige betaling van belastingen en
reolrler r.
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i-R Heaith & Beauty SysteÍns BV. lndien de contsnte
!-iiïbe't-rling van waarde.l:ons geuJenst t,§. dan w.ordt de
waar{i* na aftrek van de reeds uitbetaalde bonussen
en 1xc»r'isies. alscd< na aftrek van eeli Íörfaltaire
verwerkingskost van 107o op het uitbetaalbare
bedrag, uiti:e.tadtl. De LF p&1ner beh$rdt zicir
het recht voor om net Lrewrls ,;an geÍ ngere
veiwerkingskosten te leveíen.
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Het sïopzerten van oe spolsorlijnen is een
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De plaats van leveÍing en r..ritvoering is de

Vd.'r(1tí dutiVlte,Ld,t dts Lll-i_d (i,ur. U,W./, lddl§ld
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Íacluurdahlm oÍ laatste provisiebetaiing, opnieuw

Heaith & Bearry Systems BV.

oe<nnnqnrri/nmia2tst

Duu z j, r lra uJtui.etiir rg crke, ri tiy ud, irruÍ ilÈ
handelsvoorwaarden, alsc{}k de op de parherprijsliist
aÍgec!rulCe leverings- en betalingsvccruuaarden in de
telkens gddige vorm. Wrjlglngen aan de handels- en
leverinllsvoorwaarde,n worden aan de LR Dartner
bekendgernaakt. Zri gdden als goedgekeurd,
wanneer de LR partner dat niet schriftelijk
tegenspreekt, binnen één maand na bekendmaking.

waíalpn

De LR partner Ís verplicht om bestelde en betaalde
'#aren, .jc cnginele vercakk;ng en -onder
vernrcldíng var de reden. van de eindveÍbrurker terug
te nÉrnefi binnen de 14 dagen na Íactuurdatum. Hí
iaat de eindverbruiker de keuze tussen omruilen,
crediteren oÍ teÍuggave van de aankoopprijs.

i

De LR partner kan ontuangen waren/producten" in
de oíiginele verpakking, nreuw ar in onberisneltike.
verkoopsklare slaal. llirlnen de 2 maanden na
factuurdatum, tegcn e€,r waardehorl terugsturen
naar het volgende retcÀrradres: LR Cosmetic Beigium
BVBA, Wëtuaartstraat 141.1 bus 1.1, 2200 He(entals,
óggÍu. ?ur KUUpS' lulpel I g I aruLutlg rler I KUr rr reÍ r, nei
worden teRiggestuurd.
Gebrekkige aÍtikelenlproducten dienen binnen cie
14 dagar na Íactuurdatum, met vermelding van de
uJzda^
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Za;den de bovenstaxrde handelsvoorwaarden
geheel of gededtdilk niet functioneren, dan geldt dat
niet voor he,t t"lncti(}.leren van de oveíge regels. Bij
hvÍfel geldt de wet.
Een l.R Partner die zrin cJomicilie in Rejgiè vemelclt,
sluit deze aanwaag met de vennootschap LR
Cosmetic Belgium BVBA. Een LR partner die zrjn
domicilie in Nederland veÍmddt, sluit deze aanvraag
met de vennootschap LR Health & Beauty Systems
BV.

Adikelen uit monstercollecties, alsook gedragen oÍ
gebrrrikte producten, zijn uitgesloten van klachten en
teruggave"

Bii tretwisting ziin de bevoegde rechtbanken van
Bdgië respectieveliik Nedertand bevoegd.

I a r'^.h-r;-

Fpr ovedreclino tcnen vmmoFrncle voorwaa"den
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Systems BV heeft het recht om openstaa,"lde
vorderingen uit de handelsrelatie te verrekenen met
bestaande bonus- resp. provisie-vorderingen van de
LR partner. De LR partner heef{ ectter niet het recht

geeft LR Cosmetic Belgium BVBAILR Health &
Beauty Systems BV het recht om het padnercontracÍ/de partnernaavraag zonder vooropzeg te
beèindigen.
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Gegevensbeschermingsverktaring voor partneraanvragen

I-iEALTH & BEAUTY

Met deze gegevarsbescherrnh-rgsverklaring willerr wij, Lfl Cosmetic Belgiunr BVBA./LFI Health & Beauty Svstetns BV u iníonneren hoe wj persoonliike
gegevens over u in hel katJer van onze zakelijke relaiie verwerken en gebruikeri. LR Cosmetic Beigium BVBATLR lleaith & Beauty Systents BV houdt
zich aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming {AVG - GDPRi van de EU en andère gegevensbeschermingswet.
1. Welke persoonliike gegevens registreren wij over u?
Persoonlijke gegevens omvatten àiie inÍormaiie over een geidentificeerde
oÍ identilïceerbare natuurlÍke peÍsoon, die u ons rreecbeti, die bq ons
ontstaan cl door ons ve.rzameld worderi. ln het kader van onze zakelij<e
relatie verwerken en gebruiken wij de volgende persoonliike gegevens:
ldenliÍicatiegegevens: Naarr, adres, geboortedatum, teleÍoon-, Íax- en
gsm-nummer, e-mailadres, alsook uw bankgegevens en eventuele vrtjwil[ige in{ormalie (b.v. gegevens kredietkaart) en welteliik vereiste inÍorrnatre.
Í3esiel- en omzetoegevens: Gegevens over de door u geplaalsle bestellingen en de daardoor gegenereeíde o[]zet.
Structt;rele gegevers: Gq;evens over uw str.-ctuur in de upline en do'*rr
lirre, d.w.z. de partner die u indirmt oí direct aangebracl-rt heeft {uplitte) en
de pariner die u Írdirect en rlíre;t aangebracht heeíï {downline).
2. Waarvoor en op welke rechtsgrondslag gebruiken wij uw persoon-

lijke gegevens?
2.1 ldentificatiegegevens
We verwerken uw persoonlijke gegevens conÍorm Art. 6 § 1 sub b AVG
voor de uitvoering van de met u afgesloten partnerovereenkomst, alsook
orrereengekomeÍr bestellingen. Dit omvat ook het gebruik van uw gegevens voor het doorzenden van eleldronische berichten voor partners, b.v.
VlP-nieuwsbrieí, in het kader van onze bijstandsverplichtingen. Dit geldt
ook voor bewerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. De gege-vens worden ook ter beschikkíng gesteld van
andere padners, indien deze nodig zijn voor hun wettelijke bqstanosverplichtingen. Zonder een verwerking van uw icjentiícatiegegevens ts het
afsluiten en uitvoeren van een contract niet moge,liji<.
Daarnaast verwerken we uw idenlif,catiegegevens voor marketingdoeleinden. indien hiervoor een rechtmatig belang bestaat (Art 6 § 1 sub f AVG)
of u als u daarvoor to€stemming heelt gegeven {Art, 6 § 1 sub Í AVG). ln
het bilzonder sturen wij u regelmatig per e-mail de marketing-nieuwsLrrieÍ
waarop u geabonneerd bent, om u te inÍormeren over nieuwigheden en
wijzigingen in ons aanbod. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming conÍc,rm Ar1. 6 § 1 subr a AVG2.2 BesteF en omzetgegevens
De gegevens over uw bestellingen verwerken wij voor de uitvoenng en
factuÍering van overeengekomen bestellingen. De bestel- en omzetgegevens worden daarom verwerkt om de bonus conÍorm de met u afgesloten partnerovereenkomst, in het bijzonder he1 marketingplan, te berekenen, die toekomt aan u en de partner van uw upline, door wie u als
pariner indireci oÍ cjirect aangebracht werd. De gegevens woícien ook ter
beschikking gesteld van andere partners, indÍen er een relevante rechtsgrondslag rs, in dit geval Art. 6 § 1 sub b AVG. Zonderdezc verwerking
van uw bestel- en omzelgegevens is het aÍsluiten van het contract (meï
betrekking tot de brestelling) en het uitvoeren van het contract (meï betrekking tol de bestelling en de partnerovereenkomst) niet mogelijk.

2.3 Structurele gegevens
De structurele gegevens worden verwerld om de bonus van u en de parlner van uw upline, door wie u als partner indirect oÍ direcl aangebracht
vï€rd, te berekenen op llasis van de met u aígesloten partnerovereenkomst. in het bijzonder het marketingplan. De gegevens worden ook ter
bieschikking gesteld van andere partners, indien daarvoor een relevante
rechtsgrondslag is, in dit geval Art. 6 § 1 sub br AVG. Daarnaast verwerken wij uw structurele gegevens voor marktanalyses, statrstieken, voor
het voorkomen van misbruik en voor het oplimaliseren van de bijstand,
.1
indien hiervoor een rechtrnatig belang bestaat (Art. 6 § sub f AVG).
Zonder de verwerking van udr' structr.,rele gegevens rs het aÍsluiten en
uitvoeren van de partnerovereenkon-rst niet mogelijk.
2-4 Geen geautomatiseerde besluitvorming
Wij treffen geen beslissirgerr die rechtsgevolgen hebben voor u oÍ u op
soortgelilke wijze raken, en die uitsluitend berusten op een geaulomatiseerde verwerking van uw gegevens.

3. Recht van bezwaar
U kunt altijd bezwaar maken legen de verwerking van uw gegevens voor
marketingdoeleinden. Dit gddt in het brjzonder voor het gebruik van lw
gegevens voor het vezenden van de marketing-nieuwsbrief. WÍJ zr1n dan
wettelijk verplicht de verzameling, verwerking en het gebruik van de gegeveils te beèindigen.
lndien wij uw persoonlijke gegevens op basis van een rechtmatig belang
conÍorm Art. 6 § 1 sub Í AVG verwerken, kunt u sieeds bezwaar maken
tegen deze verwerking op grond van uw speciÍieke situatie. Gelieve in
dat geval contact cp te nemen met de onCer cijÍer 6 aangegeven zetel.

dan nagaan of ons rochlmatig blelang b,ii het veMerken van de
gegevens ook in uw geval doorweegt oï dat op ilasis van uw speciÍieke
situatie uw beiang doorweegl. ln dat laatste geval zullen we de verweking
van uw gege.vens orrereenkomslig uw be.zwaar aanpassen. Wil zullen in
dat geval bestaande en eventueel toekomstige bestellingen niel kunnen
U'/ij zullen

afrrdkkelen.

4. Overdracht aan derden

uw persooniijke gegevens niei over aan derden voor rrtarketingdoeleínderr. Ëen overdrachl van persoonlijke gegevens aan derden
gebeurt enkol wanneer f) dit vocr de uitvoering van de overeenkortst
noodzakelijk is (in het bqzonder de overdracht aan upline- en downlineoadners van uw structuur), (ii) w,j daartoe wetteliik veíplicht worden of
íiii) het voor de handhaving van de contraclueie relatie oÍ andere mel u
overeengekomen aÍspraken, zoals o'r-ue rechten en aanspraken. noodzakelijk is.
lndien bij uitzondering een upline- oÍ downline-parïner van uw structuur
zich buiten de Europese Economische Ruirrrie bevindt. dan worden de
gegevens enkel overgedragen indien de randvoorwaarden daarvoor beschrerren staan in de AVG. !n het bi.;zonder dus uvanneer bij de ontvanger
een passend gegevensbe-schermingsniveau gewaarborgd wordt.
Wi.i ciragen

5. Veiligheid
Wij nemen passende technische en organisatonsche maatregelen, in het
biízonder om ervoor ie zorgen dat uw persoonllke gegevens treschermcj
zijn tegen verlies, onjuiste wijzigingen of onwetteliike toegang door derden. Deze maatregeien worden pe:'manent aangepast aan de verbelerde
lechnische mogelíjkheden.
6. Contactinformatie
Verantwoordelijke zeiel: ,LB Cosmetic Belgium BVBA, Welvaartstraat
1 4/1 bus 11 . 22CE Herentals / LR Health & Beauty Systems BV Postbus
1 4, 5060 AA Oisterwiik, webseMce.be@lrworld.com.
Wii wijzen erop dat wij samen met de partner door wie u direci of indirect
aangebracht werd, verantwoordelrk zrjn voor de verwerking van uw persoonlijke ge-gevens (Art. 26 AVG). Voor hel laten gelden van uw !'echten
met betrekking tot gegevensb€scherming, gefieve u tot ons te wenden.

7. Bewaartijd
Wíj lrewaren uw persoonlijke gegevens zolang het doel van de be.vuaring
bl,ií1 bestaan en cie bewaring noodzakdi1k is. Uw ioeniificat;egegevens,
bestel- en omzetgegevens evenals struclurele gegevens worden voor de
duur van de met u aÍgesloten partnerovereenkomst be',vaard. Na beëindi.
ging van de pa(nerovereenkomst blewaren wi1 uw identiÍicatiegegevens,
bestel- en omzetgegevens efl structurele gegevens, wanneËr dit voorzien
is in EU- en nationale verordentngen, wetten oÍ andere rege§eving oÍ
indien dit voor het behoucJen van ons recirimatig brelang noodzakelijk is.
Enkel gegevens die bewaard worden voor marketingdoeleinden worden
verwiiderd indien u uw toestemming intrekl.
8. Uw rechten
Coníorm de AVG heeft u he1 recht orn van ons de toegang tot. rectiïica*
lie, verwijdering en beperking van de verwerking te vragen. uw recht op
cverdraagbaadreid van de gegevens en uw hieöoven beschrevcn recht
lot bezwaar te laten gelden, alsook het intrekken van medegedeelde insterrrningen. lndien de AVG deze rechten verbindt aan voorwaarden, darl
gelden deze enkel als deze voor,vaarrjen vervuld zijn,
Om uw rechten te laten gelden, gelieve de hierboven vermelde conlactgegevens te getrruiken. Bij tieze proce<íure dienl u ltw kjentiteit te
verstrekken, zodat er geen gegevens verschaÍt worden aan onbevoegden
derderr.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. lndien u twijfelt aan de rechtmatigheid van de
verwedxíng van uw persoonlijke gegevens, gelieve ons daarover dan ie
informeren zodat we dit kunnen uitklaren.
9. Wijzigingen aan de gegevensbeschermingsverklaring
Van ti.jd tot tijd kan het noodzakelijk zijn om de inhoud van deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen. Daarom brehouden wi1 ons
het recht voor om dez-e op elk ogenblik te kunnen wiizigen. Wij zullen de
gewijzigde versie van cie gegevensireschermjngsveri<aring op de-ze plaats
openbaar maken. Wanneer u ons weeJ bezoekt, dient u de gegevensbescherrnrngs.rerklarrng opnieuur Cccr te lezen.
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