
1

EEN CASHBONUS VOOR DE KERST 
VERDIEN NET OP TIJD EEN BONUS VOOR DE KERST! 

Het doet ons plezier onze nieuwste actie aan te kunnen kondigen. Om mee te doen hoef je alleen maar je 
klantenbestand uit te breiden en dan krijg je van ons een beloning*. Enthousiast? Wij ook.

Hoe vind je dat klinken, een cashbonus voor de feestdagen? Of je het nu gebruikt om ervoor te zorgen dat je 
kinderen zich tijdens de schoolvakantie niet hoeven te vervelen of om je kerstuitgaven met je creditcard te betalen, 
wat extra geld kun je in deze tijd van het jaar vast wel gebruiken. 

  
Zo werkt het

Schrijf tijdens de kwalificatieperiode persoonlijk drie of meer nieuwe klanten in met een eerste bestelling van 
meer dan 150 BV en ontvang een bonus! Hoe meer geldige klanten je inschrijft tijdens de kwalificatieperiode, 
hoe meer geld je verdient! Eenvoudig toch?

 
Kwalificatieperioden

• November: maandag 5 november – zondag 2 december 2018 
• December: maandag 3 december – zondag 30 december 2018

 
Belangrijke informatie

• Schrijf drie (3) nieuwe klanten in = verdien een bonus van € 70 
• Schrijf zes (6) nieuwe klanten in = verdien een bonus van € 170 
• Schrijf tien (10) nieuwe klanten in = verdien een bonus van € 345

Onthoud dat deze cashbonussen een AANVULLING zijn op bestaande productintroductiebonussen (PIB’s) en 
uw Cycle-inkomsten, zodat u echt het maximale uit het compensatieplan haalt en VEEL kunt verdienen!

Wees er dus op tijd bij om te profiteren van deze kerstbonussen, alleen maar door het geschenk van 
gezondheid en welzijn te delen met degenen die belangrijk voor je zijn. 

 
Kalender voor de kerstbonusactie

Maand

November

December

Start maandag

5 november 2018

3 december 2018

Eind zondag

2 december 2018

30 december 2018

Maandag datum betaling bonus

17 December 2018

14 januari 2019
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Veelgestelde Vragen

Welke soorten inschrijvingen tellen mee voor de Kerstbonusactie?

Nieuwe klanten en preferred customers die zich inschrijven met een eerste bestelling van minimaal 150 BV 
tellen mee om te kwalificeren voor de Kerstbonus. Inschrijvingen worden cumulatief per maand berekend en 
bonussen bedragen maximaal € 345 per maand.

Als Harry bijvoorbeeld in december 18 nieuwe klanten inschrijft, kwalificeert hij zich voor een bonus van € 345. 

Tellen nieuwe klanten in andere landen mee voor de Kerstbonusactie?

Ja, kwalificerende inschrijvingen uit andere landen tellen mee voor het totaal, mits deze aan de minimale 
vereiste van 150 BV voldoen.  

Is voor de nieuwe klanten Autoship vereist?

Nee, om mee te tellen voor de bonus is Autoship niet vereist.

Wat zijn de exacte data en tijden van de kwalificatieperiode?

De Kerstbonusactie verloopt overeenkomstig standaard commissiedata en -tijden van Isagenix, maandag 
00:00 uur tot zondag 23:59 uur Eastern Standard Time (EST) in New York. De weekklok voor commissies is te 
vinden in uw backoffice aan de linkerkant, nadat u bent ingelogd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Algemene Voorwaarden

Deelname is alleen mogelijk voor Active Associates in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, Spanje en België. Bonussen worden berekend in GBP (VK) en 

EUR (Euro’s) en worden betaald met commissies die onder het valutabeleid vallen. Door deelname stem je volledig en onvoorwaardelijk in met deze algemene 

voorwaarden en eventuele actievoorwaarden, veelgestelde vragen, of gepubliceerde richtlijnen en de beslissingen van Isagenix, die definitief en bindend zijn in alle 

aangelegenheden die verband houden met de wedstrijd. Alle getoonde data en tijden zijn gebaseerd op US EST (Eastern Standard Time in de VS). Prijzen zijn niet 

overdraagbaar. 

Isagenix behoudt zich het recht voor om volume, compensaties, erkenning of andere incentives die tijdens of in samenhang met deze wedstrijd worden toegekend, te 

controleren, aan te passen of te weigeren om erop toe te zien dat de regels van de wedstrijd worden nageleefd. Inschrijvingen door Associates en productbestellingen 

die, naar het oordeel van Isagenix, uitsluitend worden gedaan ten behoeve van de wedstrijd, worden niet meegeteld in de wedstrijd. Alle leden zijn onderworpen 

aan standaard nalevingscontroles zowel tijdens als na sluiting van de wedstrijd; prijzen kunnen te allen tijde door Isagenix worden ingetrokken. Onopgeloste 

nalevingskwesties zijn van invloed op de uiteindelijke prijs. 

Elke persoon die probeert het compensatieplan of de wedstrijd te manipuleren, lidmaatschapregels en gedragscode schendt of anderszins probeert de regels te 

omzeilen, verliest alle rechten op het ontvangen van een prijs en wordt uitgesloten van de wedstrijd. Beloningen kunnen worden verrekend in het geval van restituties 

van productverkopen die werden gebruikt om in aanmerking te komen voor de wedstrijd.

57
X

X
_E

U
_n

l •
 3

11
0

18

Verenigd Koninkrijk / Ierland / Nederland / België / Spanje


