Medlemsregistrering
Faktura-adresse (firma)

Betalingsinformasjon

Navn

Betalingsmåte

 Visa  MasterCard  Oppkrav

Adresse

Kortnr.

__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __

Post nr. / sted

CVC kode *

__ __ __ __

Organisasjons nr.

Signatur *

Terapeut

Gyldig til

___ / ___ - 20 ____

* CVC / kontroll kode: Gjelder bl.a. for Visa og MasterCard. 3 eller 4 siffer.

Navn

For Visa er dette nummergruppen lengst til høyre i kortets signaturfelt.
* Autorisasjon: Ved at jeg signerer her aksepterer jeg at Herba Plus AS
trekker alle mine kjøp og fremtidige tilgodehavender fra mitt kort.

Adresse
Post nr. / sted

Kontaktinformasjon

Fødselsdato

* e-post: Føres bare opp hvis de
er i aktivt bruk.
* Hjemmeside: Føres bare opp
hvis den er representativ for
virksomheten

Telefon
Mobil

Leveringsadresse

Navn

Fax

Adresse

E-post*

Post nr. / sted

Hjemmeside*

Type terapi som praktiseres i dag

Det er i dag inngått samarbeidsavtale mellom overnevnte terapeut, heretter kalt Ki-Terapeuten, og Herba Plus AS, heretter kalt Herba Plus, om samarbeid,
opplæring og oppfølging gjennom konseptet Samarbeidende Ki-Terapeuter.

Omfang:
 Herba Plus har utarbeidet et program for å sikre kvaliteten på opplæring i naturmedisin og terapi gjennom konseptet Samarbeidende Ki-Terapeuter.
Ved å fylle ut og signere denne avtalen er terapeuten medlem av Samarbeidende Ki-Terapeuter.

Ki-Terapeuten
 Ki-Terapeuten driver egen terapi/praksis, er selvstendig og handler i eget navn og for egen risiko.
 For å oppnå best mulig resultat kan Ki-Terapeuten benytte den kunnskap, de metoder og de preparater Ki-Terapeuten får kjennskap og tilgang til
gjennom konseptet Samarbeidende Ki-Terapeuter.

 Ki-Terapeuten viser med emblemer, plakater, diplomer og øvrig materiell sitt medlemskap i Samarbeidende Ki-Terapeuter.
 For å holde seg orientert om bransjens nyheter anbefales Ki-Terapeuten å delta i det oppsatte kursprogram. Ki-Terapeuten bestemmer selv i hvilken
grad dette er nødvendig og hvor raskt eventuelle kurs skal gjennomføres. For å sikre seg oppdatert bransjekunnskap bør Ki-Terapeuten delta på
minimum ett kurs/seminar pr. år i oppgradering av kunnskapen omkring metoder, preparater, anvendelse og bruksområder.

 Ki-Terapeuten har rett til å bestille preparater direkte fra Herba Plus til de til enhver tid gjeldende priser, salgs og kjøpsbetingelser.
 Det er forbudt å kopiere eller videreformidle internt materiell som gis ut til medlemmene.
 Alle varekjøp betales ved oppkrav eller med det kort som er påført denne avtale. Dette gjelder alle tilgodehavender samt skriftlige og muntlige

bestillinger Ki-Terapeuten eller den som bemyndiges foretar. Dersom Ki-Terapeuten ikke har påført kortnummer eller ført dette på bestillingsseddel
med autorisasjon, så sendes preparatene i postoppkrav.

Herba Plus






Herba Plus har på vegne av Samarbeidende Ki-Terapeuter ansvaret for at konseptet gjennomføres som beskrevet
Herba Plus inviterer medlemmene til møter, kurs og seminarer, samt sender ut tilbud, nyheter og informasjon pr. brev, e-post og SMS.
Herba Plus preparater er eksklusive for Ki-Terapeuter og selges kun via registrerte medlemmer.
Herba Plus skal, uten ubegrunnet opphold, sende bestilte preparater til Ki-Terapeuten i henhold til avtalte betingelser.
Som en del av opplæringen og oppfølgingen arrangerer Herba Plus møter, kurs og seminarer for å gi Ki-Terapeuten oppdatert kunnskap.

Denne avtale reguleres av den til enhver tid gjeldene salgs og leveringsbetingelser, samt revidert konsept beskrivelse. Denne avtale har en gjensidig
oppsigelsestid på tre (3) måneder fra utgangen den måned oppsigelsen er gitt. Avtalen kan heves med umiddelbar virkning dersom en av partene
misligholder avtalen eller opptrer på en måte som setter en av partene eller andre medlemmer i vanry. Denne avtalen er underskrevet i to (2) likelydende
eksemplarer. Ett til hver av partene
Herba Plus A/S kan benytte registrerte firma/persondata til å sende tilbud, nyheter, informasjon og invitasjoner pr brev, e-post og SMS  JA
For innsikt, endring eller sletting av opplysninger som er lagret hos Herba Plus A/S, kan du/dere når som helst sende e-post til personvern@herbaplus.no.
Signatur, terapeut

Sted / dato

Post og
besøksadr.

Storgata 108A
2390 Moelv

Tlf
Fax

62 34 41 44
62 34 41 45

Signatur, for Herba Plus

E-post
Internet

firmapost@herbaplus.no
www.herbaplus.no

Bank
Org.nr.

5266 05 15887
977 454 689

