
RANK ADVANCEMENT
BONUSSEN

Rank Advancement-bonussen zijn een promotie en maken geen deel uit van het reguliere Isagenix Team Compensation Plan. De bedragen die hier worden weergegeven, weerspiegelen de maximale inkomsten die beschikbaar 
zijn via deze promotie en zijn niet gegarandeerd. 
* U moet deze kwalificaties voor de eerste en tweede keer in dezelfde commissieweek hebben behaald en moet Paid-As Consultant in de week voorafgaand aan het behalen van de aangegeven equivalente Cycles zijn.
De specifieke marktwaarden worden berekend met behulp van de Foreign Exchange Multiplier. Om het equivalent van uw markt te berekenen, vermenigvuldig je eenvoudig het Amerikaanse bedrag dat wordt weergegeven 
door de toepasselijke Foreign Exchange Multiplier voor die specifieke markt. Deze waarde kan elk kwartaal worden gewijzigd op basis van gepubliceerde wisselkoersen en is geldig voor het volgende kwartaal.

ACTIEVE RANG  —   De laagste Paid-As rang van een Associate op een willekeurige dag in 
een commissieweek. 
 Bijvoorbeeld, als je elke dag van de week Director bent, maar je op Zondag naar Manager 
daalt, is uw actieve rang voor die commissieweek Manager.

PAID-AS RANG —  Deze rang wordt dagelijks berekend op basis van het aantal actieve 
persoonlijk ingeschreven klanten die u op die dag heeft.

Word Paid-As Consultant (je verdient een bonus van £ 37 / € 40 om te beginnen!)

RANG ACTIVITEIT WAT JE KUNT VERDIENEN

CONSULTANT Consultant - Help 2 nieuwe leden lid te worden bij Isagenix
Ontwikkel persoonlijk 20 Consultants 

• Verdien 5 Cycles en wees actief met de rang van Consultant of hoger *
•  Verdien 5 Cycles en wees actief met de rang van consultant of hoger* voor de tweede keer
5-CYCLE BONUS TOTAAL

£37/€40

£74 / €81 per Consultant  
(max 20)
£185/€203
£185/€203 
£370/€406

MANAGER/ 
CRYSTAL MANAGER

Manager - Ontwikkel persoonlijk 2 Consultants 
Crystal Manager - Bereik de rang van Manager binnen 60 dagen nadat u Associate bent 
geworden 

• Behaal 1-Ster (10 Cycles) en wees actief met de rang van Manager of hoger*
•  Behaal 1 ster (10 Cycles) en wees actief met de rang van Manager of hoger* voor de tweede 

keer 
10-CYCLE BONUS TOTAAL

£185/€203
Crystal Manager Bonus

£370/€406
£370/€406
£740/€813

DIRECTOR/ 
CRYSTAL DIRECTOR

Director —Ontwikkel persoonlijk 6 consultants
Crystal Director - Bereik de rang van Director binnen 120 dagen nadat u Associate bent 
geworden 

• Behaal 2 sterren (20 Cycles) en wees actief met de rang van directeur of hoger*
•  Behaal 2 sterren (20 Cycles) en wees actief met de rang van Director of hoger* voor de 

tweede keer
20-CYCLE BONUS TOTAAL

£555/€609
Crystal Director Bonus

£740/€813
£740/€813
£1,480/€1,626

EXECUTIVE/  
CRYSTAL EXECUTIVE

Executive — Ontwikkel persoonlijk 10 consultants
Crystal Executive — Bereik de rang van Executive binnen 180 dagen nadat u Associate bent 
geworden 

• Behaal 3 sterren (40 Cycles) en wees actief met de rang van Executive of hoger*
• Behaal 3 sterren (40 Cycles) en wees actief met de rang van Executive of hoger* voor de 
tweede keer
40-CYCLE BONUS TOTAAL

£740/€813 
Crystal Executive Bonus

£1,110/€1,219
£1,110/€1,219
£2,220/€2,439

TOTALE BONUS =  £7,807/€8,575

BEHAAL EEN NIEUWE RANG EN CYCLE JE WEG NAAR DE STERREN (EN EXTRA BONUSSEN)!
Verdien alle Rank Advancement-bonussen en ontvang meer dan £ 7.800 / € 8.500!

BELANGRIJKE 
TERMEN

HOE TE 
KWALIFICEREN

Geldig tot 1 september 2020
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HOE WORDEN DE RANK ADVANCEMENT-
BONUSSEN BETAALD?  
• De Consultant Bonus wordt één week achteraf 

uitbetaald.

• De Personally Developed Consultant Bonus wordt  
één week achteraf uitbetaald.

• Crystal Manager-, Crystal Director- en Crystal 
Executive-bonussen worden één week achteraf 
uitbetaald en alle bonussen op basis van Cycles  
worden twee weken achteraf betaald.

KAN IK ME OPNIEUW KWALIFICEREN VOOR 
DEZE PROMOTIE ALS IK AL EEN RANK 
ADVANCEMENT BONUS HEB ONTVANGEN? 
HOE KAN IK NOG STEEDS DEELNEMEN EN 
BONUSSEN VERDIENEN?
Nee, je kunt je niet kwalificeren voor de promotie als je 
al een Rank Advancement Bonus hebt ontvangen. Alleen 
die Associates die voor het eerst een hogere Crystal-
rang bereiken, komen in aanmerking om een bonus te 
verdienen.

VOOR WELKE BONUSSEN KOM IK IN 
AANMERKING?
Als je vóór 11 januari 2016 vijf Cycles en Consultant hebt 

VEEL GESTELDE VRAGEN

De bedragen die hier worden weergegeven, weerspiegelen de maximale inkomsten die beschikbaar zijn via deze promotie. De mogelijkheid om 
inkomen te verdienen onder het Isagenix Compensatieplan hangt af van vele factoren, waaronder de zakelijke, sociale en verkoopvaardigheden 
van een individuele Associate’s persoonlijke ambitie en activiteit; beschikbaarheid van tijd en financiële middelen; en toegang tot een groot 
netwerk van familie, vrienden en zakelijke contacten. Isagenix kan en garandeert geen bepaald winstniveau. Zelfs medewerkers die een 
aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en persoonlijke middelen besteden, behalen mogelijk geen zinvol succes. Voor gemiddelde inkomsten, 
raadpleeg IsagenixEarnings.com

Deze promotie is gebaseerd op rangverbeteringen die zijn verdiend van 26 Augustus 2019 tot 1 September 2020. Promoties kunnen op elk 
moment door Isagenix worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Isagenix behoudt zich het recht voor om erkenning of andere 
onderscheidingen aan te passen of te weigeren om pogingen om de regels te omzeilen of om de promotie te manipuleren te voorkomen of 
te corrigeren en om ervoor te zorgen dat de spirit van de promotie wordt bereikt. Leden zijn onder meer Associates, Preferred Customers en 
Customers.

De specifieke marktwaarden worden berekend met behulp van de Foreign Exchange Multiplier. Om het equivalent van uw markt te berekenen, 
vermenigvuldigt u eenvoudig het Amerikaanse bedrag dat wordt weergegeven door de toepasselijke Foreign Exchange Multiplier voor die 
specifieke markt. Deze waarde kan elk kwartaal worden gewijzigd op basis van gepubliceerde wisselkoersen en is geldig voor het volgende 
kwartaal.

behaald, kunt je de 5-cyclusbonus niet verdienen. Je komt in 
aanmerking voor een bonus waarvoor je nog niet eerder was 
betaald. 

WAT TELT MEE VOOR MIJN BEHAALDE RANG?  
Executive Matching Team Bonussen en verdiende Cycles van 
PIB's tellen mee voor uw behaalde rang. Retail winsten tellen 
wel mee voor je behaalde rang, maar niet voor bonussen. 

VOORBEELD: Jane Doe is een Paid-As Executive en Cycles 
38 keer in één commissieweek. Diezelfde commissieweek 
verdient Jane één Cycle van haar Executive match en £ 70 / 
€ 70 aan PIB's.

Hier is een overzicht van Jane’s Cycles voor die 
commissieweek:

38 Cycles

 +1 Cycle —  van Executive Matching Team Bonus

 +1 Cycle —   van PIB: £ 70 PIB / £ 40 (Cycle waarde) OF € 
70 PIB / € 43,90 (Cycle waarde)

40 Cycles

In dit scenario zou Jane een 3-Sterren Bonus behalen  
(40 Cycles + Paid-As Executive) en ontvangt de eerste 
betaling (£ 1.110 / € 1.219) van haar £ 2.220 / € 2.439 
3-Sterren Bonus Houd er rekening mee dat uw behaalde 
rang pas wordt geverifieerd in de week dat deze wordt 
uitbetaald.


