
Formulier Directe Storting - EU

Naam:

Wellness Advocate ID:

Stap 1: Bankrekeninggegevens

Stap 4: Verzenden
Email: Graag scannen en terugsturen naar eudeposits@doterra.com

• Ik geef dōTERRA en de hierboven vermelde bank toestemming om mijn commissies op mijn bankrekening te storten.

• Als het geld waar ik geen recht op heb op mijn rekening wordt gestort, geef ik dōTERRA toestemming om de bank opdracht te
geven dit geld terug te geven aan het bedrijf.

• Ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat mijn commissies correct op mijn rekening worden gestort.

• Ik begrijp dat mijn nieuwe directe stortingsrekening een autorisatieproces zal doorlopen dat 2-4 weken kan duren, en dat het
geld niet zal worden gestort totdat dit autorisatieproces is voltooid.

• Ik ga ermee akkoord dat dōTERRA de informatie op dit formulier voor rechtstreekse stortingen verwerkt in overeenstemming
met het gegevensbeschermingsbeleid van dōTERRA, zoals uiteengezet in mijn Wellness Advocate Overeenkomst.

• Ik begrijp dat ik een bankrekening moet opgeven die de commissie accepteert in dezelfde munteenheid als waarin ik voor
productbestellingen betaal; anders kan het zijn dat mijn bank mij internationale of andere verwerkingskosten in rekening
brengt die dōTERRA niet zal vergoeden.
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Telefoonnummer:

Geef een bankrekening op met een IBAN- en SWIFT-code die overeenkomt met het land waar jouw dōTERRA rekening 
is geregistreerd, en die commissies accepteert in dezelfde valuta als waarin je betaalt voor productbestellingen (d.w.z. 
EUR), anders zal de betaling mislukken. Wij betalen geen commissies op een bankrekening met een IBAN- en SWIFT-
code die een ander land weergeeft dan het land waar je dōTERRA rekening is geregistreerd of in een andere valuta dan 
bij de aankoop bij ons wordt gebruikt. Daarom moet je ofwel een bankrekening opgeven die deze valuta accepteert 
ofwel erken je dat je bank je internationale transactiekosten kan aanrekenen die het bedrag dat je uiteindelijk ontvangt 
zullen verminderen. dōTERRA betaalt geen kosten terug die door je bank zijn geïnitieerd voor deze transacties.

Swift Code: IBAN:

Wellness Advocate Handtekening: Datum:

Alleen voor gebruik door kantoor:

Er is informatie ingevoerd.

De informatie is geverifieerd.

Initialen Datum

Stap 2: BTW-nummer (indien BTW geregistreerd)
Vermeld je geregistreerde BTW-nummer en zorg ervoor dat je de zin “BTW verlegging naar (IE3599210KH) 
volgens artikel 44/196 EU BTW” op je factuur vermeldt.

BTW-nummer:

Stap 3: Autorisatie
Door het ondertekenen van dit Formulier Directe Storting ga je akkoord met het volgende:

mailto:eudeposits%40doterra.com?subject=



