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KLANTVERWIJZINGSPROGRAMMA

In een poging om onze klanten en uw groei beter te ondersteunen, zal Isagenix vanaf februari 2020 producten 
aanbieden op Isagenix.com voor detailhandelsverkoop aan klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Nederland, België en Spanje. Deze nieuwe ‘Koop Nu’ functie biedt klanten een kans om elk Isagenix product 
te proberen zonder deze te kopen van externe webwinkels als eBay, waar productkwaliteit en –veiligheid 
niet kunnen worden gegarandeerd. Als resultaat van deze nieuwe functie is Isagenix verheugd om het 
Klantverwijzingsprogramma aan te kondigen.

Klanten die winkelaankopen doen via Isagenix.com zullen in verbinding worden gesteld met gekwalificeerde 
Isagenix leaders in het Klantverwijzingsprogramma. De gekwalificeerde leider zal het bedrijfsvolume en de 
klantcontactinformatie ontvangen voor het bieden van productondersteuning, aanbevelingen, en coaching. 
Deze klanten betalen een winkelprijs en van hen wordt niet verwacht dat zij een Isagenix account openen 
of in een business centre organisatie worden geplaatst. Dit is een kans voor leiders om hun ervaring en 
productkennis te blijven delen met winkelklanten om hen te helpen Isagenix klanten voor het leven te worden.

Ontvang het bedrijfsvolume van een afgeronde bestelling van een Isagenix.com win-
kelklant EN de contactinformatie van de winkelklant.

12 KANSEN PER JAAR OM DEEL TE NEMEN AAN HET 
KLANTVER-WIJZINGSPROGRAMMA!

Neem deel aan het Klantverwijzingsprogramma door u te kwalificeren voor elk van de 12 kwalificatieperiodes 
gedurende het jaar, en ontvang doorverwijsklanten in de desbetreffende voordelenperiode. Er is geen limiet aan 
hoe vaak u kunt deelnemen! Zie de voorbeeldkalender hieronder voor kwalificatie- en voordelenperiode voor 
2020.
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KWALIFICEER U OM EEN LEIDER VAN EEN KLANTVERWIJZINGSPROGRAMMA  
TE WOR-DEN:

1. Behaal het erkenningsniveau van of Director of hoger.

2. Behoud Betaald-Als-Director gedurende alle weken in een kwalificatieperiode. (Leadership Pool maanden).

3. Plaats een persoonlijke BV bestelling van 100 of meer en schrijf twee nieuwe leden in gedurende de 
kwalificatiepe-riode.

4. Op goede voet blijven met Isagenix. (Zie de algemene voorwaarden voor meer informatie).

Bij kwalificatie voor het Klantverwijzingsprogramma wordt u via een     e-mail op de hoogte gesteld. Als een 
gekwalificeerd leider gaat u doorverwijzingen beginnen te ontvangen gedurende de daarmee corresponderende 
voordelenperiode, en wordt automatisch de BV van de complete winkelbestelling aan u toegewezen plus de 
contactinformatie. Het is voor ons niet mogelijk om het aantal klanten vanuit het Verwijzingsprogramma, BV, of 
leads te garanderen dat u elke maand gaat ontvangen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Als een voorwaarde voor deelname aan het Isagenix Klantverwijzingsprogramma (het ‘Programma’), dienen alle 
Isagenix Independent Associates (‘Kwalificerende Associate’) te voldoen aan de onderstaande kwalificatie-eisen 
en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

KWALIFICATIE EN VERKIESBAARHEID
Om deel te nemen aan het Programma en voordelen van deelname te ontvangen, dient een kwalificerende 
Associate (‘Kwalificerende Associate’) deze algemene voorwaarden te lezen en hiermee in te stemmen, en op 
goede voet staan met Isagenix EN

1. Een erkenningsniveau hebben bereikt van Director of hoger: EN

2. Tenminste te voldoen aan een van de volgende

a. Het behouden van Betaald-Als-Executive voor alle weken in een kwalificatieperiode. EN

b. Het plaatsen van een persoonlijke BV bestelling van 100 of meer, en inschrijven van twee nieuwe leden in 
de kwalificatieperiode.

Kwalificatiemaanden zijn gebaseerd op de 4-4-5 rapportagekalender die wordt gebruikt voor Isagenix Leader-
ship Pools. De kalender voor 2019 - 2020 is als volgt:

KWALIFICA-TIEMAAND VOORDELENMAAND

Maandag begin Zondag einde # de
Weken Maandag begin Zondag einde # de

Weken

JANUARI 30 december 2019 26 januari 2020 4 3 februari 2020 1 maart 2020 4

FEBRUARI 27 januari 2020 23 februari 2020 4 2 maart 2020 29 maart 2020 4

MAART 24 februari 2020 29 maart 2020 5 30 maart 2020 3 mei 2020 5

APRIL 30 maart 2020 26 april 2020 4 4 mei 2020 31 mei 2020 4

MEI 27 april 2020 24 mei 2020 4 1 juni 2020 28 juni 2020 4

JUNI 25 mei 2020 28 juni 2020 5 29 juni 2020 2 augustus 2020 5

JULI 29 juni 2020 26 juli 2020 4 3 augustus 2020 30 augustus 2020 4

AUGUSTUS 27 juli 2020 23 augustus 2020 4 31 augustus 2020 27 september 2020 4

SEPTEMBER 24 augustus 2020 27 september 2020 5 28 september 2020 1 november 2020 5

OKTOBER 28 september 2020 25 oktober 2020 4 2 november 2020 29 november 2020 4

NOVEMBER 26 oktober 2020 22 november 2020 4 30 november 2020 27 december 2021 4

DECEMBER 23 november 2020 27 december 2020 5 28 december 2021 31 januari 2021 5

What is the new Customer Referral Program?

In an effort to better support our customers and your growth, beginning December 2019, Isagenix will be offering 
products for retail purchase on Isagenix.com to customers in Australia and New Zealand. This new ‘Buy Now’ feature 
gives customers a chance to try any Isagenix product without purchasing from outside web stores such as eBay where 
product quality and safety cannot be guaranteed. As a result of this new feature, Isagenix is excited to announce the 
Customer Referral Program. 

Customers who make retail purchases through Isagenix.com will be connected to qualified Isagenix leaders in 
the Customer Referral Program. The qualified leader will receive the business volume and the customer’s contact 
information to provide product support, recommendations, and coaching. These customers are paying retail price 
and are not being required to open an Isagenix account nor being placed in a business center organisation. This is 
your opportunity to contact these retail customers, build a relationship, and encourage them to join as a customer or 
Associate on your team.  

Is Isagenix competing with Associates for new customers?

No, at Isagenix, we remain steadfast in our commitment to always do what 
is best for our customers. The Customer Referral Program was designed 
with integrity in mind. All the business volume from sales go directly to a 
qualified Isagenix leader and their upline. 

Rest assured that the new ‘Buy Now’ feature and the Customer Referral 
Program have been carefully designed to direct prospects to work with 
Isagenix Associates first. The program is designed to allow those who 
have not been in contact with an Isagenix Associate the opportunity to 
enjoy our products and connect with a leader like you.

Who can participate in the Customer Referral Program?

At this time, participation in the Customer Referral Program is based on the following criteria:

* Be an Executive or above

* Maintain Paid-As-Executive all weeks of  the qualification month

* Place a personal order of 100BV or more during the qualification month

* Enrol two or more members during the qualification month

* Remain in good standing with Isagenix. 

(Please see the terms and conditions for more information.) See example calendar below for qualification and benefits 
periods for 2020.
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KWALIFICATIE EN VERKIESBAARHEID 
Associates met meerdere business centers zal alleen worden toegestaan om deel te nemen aan het  
Programma op basis van hun meest recente business center, ongeacht of hun andere business center(s) anders 
in aanmerking zouden komen voor deelname aan het Programma.

Echtgenoten met afzonderlijke business centers mogen beiden deelnemen aan het Programma in hun 
desbetreffende business centers, mits elk business center onafhankelijk van elkaar aan alle voorwaarden voor 
deelname heeft voldaan.

Kwalificerende Associates kunnen doorgaan met deelname aan het Programma voor een willekeurig aantal 
maanden, mits ze aan de bovenstaande kwalificatie-eisen hebben voldaan.

Het Programma is momenteel alleen beschikbaar voor Associates in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, 
België en Spanje.

Zelfs als een Associate op anderszins in aanmerking komt voor deelname aan het Programma, is deelname af-
hankelijk van goedkeuring door het Isagenix Compliance team, en het feit of de Associate op goede voet blijft 
staan met Isagenix. Isagenix kan er, naar eigen oordeel, voor kiezen om het Programma, of de deelname van 
een Associate aan het Programma, op elk gewenst moment op te schorten of te beëindigen.

RETAIL LEADS
Wanneer een winkelklant direct via de Isagenix bedrijfswebsite een aankoop doet via de ‘Koop Nu’ functie, dan 
zal het bedrijfsvolume (‘BV’) en klantcontactinformatie (samen een ‘Retail Lead’) worden toegewezen aan een 
Kwalificerende Associate, die via e-mail op de hoogte zal worden gesteld van de toewijzing.

Aan Kwalificerende Associates zal een plaats op de lijst worden toegewezen op basis van de datum waarop 
die Associate zich kwalificeerde voor het programma. Wanneer er een winkelbestelling wordt geplaatst, zal 
de daarmee corresponderende Retail Lead worden toegewezen aan de volgende Associate op de lijst totdat 
het laatste lid op de lijst een Retail Lead heeft ontvangen, waarop de eerstvolgende Retail Lead zal worden 
toegewezen aan de Associate op de eerste plaats van de lijst. Voor aanvullende gegevens over hoe wij bepalen 
hoe elke Retail Lead wordt toegewezen kunt u de Veelgestelde Vragen van het Klantverwijzingsprogramma 
bekijken.

Alhoewel Kwalificerende Associates in aanmerking zullen komen om krediet te ontvangen voor hun Retail Leads 
onder het Programma, is er geen garantie voor het aantal Retail Leads of BV dat aan iedere Kwalificerende 
Associate zal wor-=den toegewezen. Elke Retail Lead zal worden toegewezen aan slechts één  Kwalificerende 
Associate. Teneinde de voordelen te berekenen die beschikbaar zijn onder het Isagenix Compensatieplan, zal al 
het BV toegewezen via het Programma worden behandeld alsof de Associate aan wie het BV was toegewezen 
de desbetreffende winkelverkoop heeft gedaan via de gerepliceerde website van die Associate. Er is geen 
directe detailhandelswinst van toepassing op deze bestelling.

Van Associates die een Retail Lead ontvangen, die vervolgens wordt geretourneerd of geannuleerd, zal al het 
BV van de Retail Lead worden ingetrokken en zij zullen geen vervangende Retail Lead ontvangen.

Kwalificerende Associates kunnen een Retail Lead ontvangen van een winkelklant, die niet is geïnteresseerd in 
een Isagenix lidmaatschap.Als een Associate een Retail Lead ontvangt van een winkelklant die zich vervolgens 
niet inschrijft, dan zal de  Associate nog steeds het BV ontvangen van de verkoop, maar geen vervangende 
Retail Lead ontvangen.



4

RETAIL LEADS CONT.
Kwalificatie voor en deelname aan het Programma verleent een Associate geen gegarandeerd aantal Retail 
Leads, gegarandeerde hoeveelheid BV, of een garantie dat een winkelklant zich zal inschrijven bij Isagenix en 
aanvullende aankopen zal doen. Isagenix garandeert ook niet dat contactinformatie voor winkelklanten die via 
het Programma is gegenereerd juist is of zal leiden tot een inschrijving of aanvullende verkopen.

Het ontvangen van klantcontactinformatie verleent geen enkele exclusiviteit, en elke winkelklant die nog niet is 
ingeschreven door de Kwalificerende Associate kan nog altijd worden ingeschreven door een andere Associate. 
Als die winkelklant een volgende bestelling rechstreeks via Isagenix plaatst, kan een andere Kwalificerende 
Associate de klantcontactinformatie van die klant ontvangen op de volgende bestelling en de winkelklant 
inschrijven.

Winkelbestellingen gedaan via de Isagenix website kunnen niet worden geconverteerd naar 
groothandelsbestellingen. Als een winkelklant een aanschaf doet via de Isagenix website en vervolgens 
wordt ingeschreven door een Associate, dan zal de eerste bestelling van de klant na inschrijving worden 
beschouwd als de eerste bestelling van de nieuwe klant. Associates winkelklanten niet aan te sporen om hun 
winkelproductbestellingen te retourneren en producten opnieuw te bestellen als Lid.

Bij het contact opnemen met winkelklanten, dienen Associates ervoor te zorgen dat zij voldoen aan het 
Isagenix Beleid en Procedures, en dat zij Isagenix producten of de Isagenix inkomenskansen niet onjuist  
presenteren.

Winkelklanten die ervoor kiezen hun informatie te verstrekken voor het leggen van contact, kunnen er op elk 
momento voor kiezen dat er geen contact met hen wordt opgenomen.

Associates dienen direct te stoppen met het contact optenemen met de klant, nadat zij bericht ontvangen 
van de klant dat deze wenst dat er niet langer met hem/haar wordt opgenomen. Indien Isagenix het bericht 
ontvangt dat een Associate contact heeft opgenomen met een klant, nadat deze klant zich heeft afgemeld,  
dan kan die Associate onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen naar Isagenix’s goeddunken. Wat 
 kan leiden tot schorsing van deelname aan het Programma en verwijdering uit het Programma.

Neem voor vragen alstublieft contact op met Isagenix Klantenservice op een van de volgende 
nummers:

Verenigd Koninkrijk & Ierland: 0808 189 0490
België: 0800 26 249
Nederland: 0800 023 4002
Spanje: 900 423 614
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