
Ga in november aan de slag en je wordt net op tijd 
betaald voor de feestdagen. Klinkt dit niet geweldig? 
Hier lees je hoe je je kan kwalificeren. De regels zijn eenvoudig - je hoeft alleen maar nieuwe 
klanten te helpen te starten tussen 26 oktober en 22 november, met een bestelling van minimaal 
125 BV. Als je tenminste vijf personen inschrijft, ontvang je gratis swag artikelen! Schrijf je meer 
dan acht mensen in dan ontvang je naast je swag artikelen ook nog cash geld!  

Prijzen:  

ENROL 5  
OF MEER =

GYM OUTFIT 
Inclusief een sporttas, handdoek, 
waterfles, AMPED Hydrate, AMPED 
Nitro en AMPED Post-Worked

ENROL 8  
OF MEER =

 
GYM OUTFIT  
+ €219 CASH

ENROL 10  
OF MEER =

GYM OUTFIT  
+ €219 CASH 
+ €110 CASH*

 
 
Algemene voorwaarden 
*De totale geld prijs voor het inschrijven van 10 of meer nieuwe klanten is €329.

November 
Sprint 
VERDIEN GRATIS SWAG 
ARTIKELEN & CASH GELD 
VOOR HET LATEN GROEIEN 
VAN JE KLANTENBESTAND!
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Veel 
gestelde 
vragen 
Is er een minimum order  
bv gevraagd?
Ja, nieuwe klanten moeten worden 
ingeschreven met een order van 
minimum 125 BV om te kwalificeren  
voor deze uitdaging.

Wie komen er in aanmerking  
voor deze uitdaging?
Deze uitdaging is voor alle  
Associates in Europa.  

Wat gebeurt er als mijn klanten 
hun producten terugsturen?
Als je klant de producten terugstuurt 
waarmee ze zijn ingeschreven, dan 
telt ze niet mee voor je totale aantal 
inschrijvingen. 

Wanneer ontvang ik het geld? 
Als je je kwalificeert voor het cash geld, 
dan wordt je betaald in de commissie 
week van maandag 14 december. 

Wanneer ontvang ik mijn  
Gym Outfit?
Deze prijs wordt wekelijks uitgeleverd. 
Dus als jij je kwalificeert met 5 
enrollments, wordt je prijs de  
week erna verstuurd. 

Wanneer begint en eindigt  
deze challenge?
November Sprint is in de november 
commissie periode en dit is van 26 
oktober tot en met 22 november.


