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BONUSSEN 
IN EEN OOGOPSLAG 

Laat deze kans niet aan je voorbijgaan. Er is bij Isagenix voor iedereen voldoende ruimte voor succes, of je nu 
wilt verdienen door de producten te delen en anderen daarover te vertellen of je eigen bedrijf wilt opbouwen. 
Wat je doelen ook zijn, wij bieden uiteenlopende bonussen om je te helpen verdienen!
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BONUSSEN 
VOOR HET DELEN VAN PRODUCTEN   

De in deze publicatie genoemde inkomstenniveaus voor onafhankelijke Isagenix Associates zijn voorbeelden en moeten niet worden opgevat als gebruikelijk of gemiddeld. 
Gerealiseerde inkomstenniveaus zijn afhankelijk van de zakelijke vaardigheden van de individuele Associate, persoonlijke ambitie, beschikbare tijd, inzet, activiteitsniveau en 
demografische factoren. Zie de verklaring over inkomsten voor onafhankelijke Isagenix Associates op www.IsagenixEarnings.com voor gemiddelde inkomsten.

De regels van elke promotie kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving door Isagenix worden gewijzigd. Isagenix behoudt zich het recht voor om volumes, 
compensatie, erkenning of andere incentives die tijdens of als resultaat van deze promotie zijn toegekend te controleren, te wijzigen of te weigeren om te zorgen dat 
de doelstelling van de promotie wordt behaald.

De weergegeven bedragen in dit document zijn omgezet van USD in EUR op basis van een koers van 1,230. Dit is geen vaste wisselkoers en dient alleen als richtlijn. De 
bedragen zijn naar beneden afgerond en zijn uitsluitend ter informatie.

* Een commissieweek begint om 00.00 uur maandag EST (de tijd in New York) en loopt tot en met de volgende zondag 23.59 uur EST (de tijd in New York).

Product Introduction Bonus (PIB) or Product Introduction 
Reward (PIR)

Verdien een Product Introduction Bonus van maximaal €53 telkens 
wanneer je een nieuw lid helpt om met Isagenix aan de slag te gaan 
en hij of zij een in aanmerking komend pakket koopt. Als je geen 
Associate-contract hebt getekend, wordt het bedrag uitgekeerd in de 
vorm van een PIR-coupon (Product Introduction Reward).

Voorbeeld:

+ =

Dubbele Product Introduction Bonus (DPIB) of Dubbele Product Introduction Reward (DPIR)

Verdubbel je bonus wanneer je in één en dezelfde commissieweek twee of meer nieuwe leden helpt om met een in 
aanmerking komend pakket op Autoship aan de slag te gaan! Als je geen Associate-contract hebt getekend, wordt 
het bedrag uitgekeerd in de vorm van een PIR-coupon (Product Introduction Reward).

Pakketten die in aanmerking komen 
voor een Product Sharing Bonus

Beschikbaar tot augustus 2018
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TOTALE 
BONUS
€212

TOTALE 
BONUS
€212

KLANT

NIEUWE KLANT 

NIEUWE KLANT 

ULTIEM PAKKET 
MET AUTOSHIP

ULTIEM PAKKET 
MET AUTOSHIP

ASSOCIATE

PREFERRED 
CUSTOMER 

ULTIEM PAKKET 
MET AUTOSHIP

ULTIEM PAKKET 
MET AUTOSHIP

PREFERRED 
CUSTOMER OR

x2PIR x2PIB

JIJ NIEUWE KLANT ULTIEM PAKKET

TOTALE BONUS

€53

Kwalificerende pak-
ketten  
en systemen**

PIB/
PIR

DPIB/
DPIR

Gewichtsbeheersing 
Premium Pakket €32 Ja

30-daags systeem 
voor gewichtsverlies €16 Ja

Shake & Onderhoud 
Pakket €7 Nee

Energie & Prestatie 
Premium Pakket €32 Ja

30-daags Energie & 
Prestatie Systeem €16 Ja

Shake & Shot Pakket €7 Nee

Ultiem Pakket €53 Je

€53 €106

€53 €106

€53 €106

€53 €106
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TEAMBUILDING  

 BONUSSEN
Beschikbaar tot 5 augustus, 2018

De weergegeven bedragen in dit document zijn omgezet van USD in EUR op basis van een koers van 1,230. Dit is geen vaste wisselkoers en dient alleen als richtlijn.  
De bedragen zijn naar beneden afgerond en zijn uitsluitend ter informatie.

*Dit verwijst naar de datum waarop jouw account een Associate Account wordt.

** Je moet elke dag van de commissieweek een Paid-As-Niveau hebben, en in de week daarvoor minstens één dag een Paid-As Consultant zijn geweest.  
Een commissieweek begint op 00.00 uur maandag EST (de tijd in New York) en loopt tot en met de volgende zondag 23.59 uur EST (de tijd in New York).

Consultant Development Bonussen

Naarmate je jouw team uitbreidt en Consultants aan je team begint toe te voegen, verdien je een Consultant 
Development Bonus ter waarde van €81 voor elk van de eerste 20 Consultants die jij persoonlijk hebt ingeschreven!

Rank Advancement Bonussen (RABs)

Verdien een bonus wanneer je door de rangen omhoog klimt naar het niveau van Consultant, Crystal Manager, Crystal Director 
of Crystal Executive. 

Cycle Bonussen

Telkens wanneer je een nieuwe cyclusmijlpaal 
bereikt, verdien je een bonus. Als je dat 
cyclusniveau een tweede keer bereikt, verdien je 
de bonus opnieuw (tot 3-sterren Golden Circle)! 
Elke cyclus heeft een waarde van €48,60. Zie 
het Isagenix team compensatieplan voor meer 
informatie over cycli.

CONSULTANT MANAGER DIRECTOR EXECUTIVE

1-STER NIVEAU 2-STERREN NIVEAU 3-STERREN NIVEAU

Bereik  
40 cycli

Bereik 
nogmaals 
40 cycli

Bereik  
20 cycli

Bereik 
nogmaals 
20 cycli

Bereik  
10 cycli

Bereik 
nogmaals 
10 cycli

Bereik  
5 cycli

Bereik 
nogmaals  

5 cycli

€203 €203 €406,50 €406,50 €813 €813 €1219,50 €1219,50

TOTAAL €406 TOTAAL €813 TOTAAL €1,626 TOTAAL €2,439

MOET EEN PAID-AS  
CONSULTANT OFHOGER ZIJN**

MOET EEN PAID-AS  
MANAGER OF HOGER ZIJN**

MOET EEN PAID-AS  
DIRECTOR OF HOGER ZIJN**

MOET EEN PAID-AS  
EXECUTIVE ZIJN**

€81 €81

€1,626

€1,665

€5,284

Niveau Tijdsbestek Bonus

Consultant Geen €40

Crystal Manager 60 dagen na de datum van inschrijving* €203

Crystal Director 120 dagen na de datum van inschrijving* €609

Crystal Executive 180 dagen na de datum van inschrijving* €813

Potentieel totaal €1,665

JIJ
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De in deze publicatie genoemde inkomstenniveaus voor onafhankelijke Isagenix Associates zijn voorbeelden en moeten niet worden opgevat als gebruikelijk of 
gemiddeld. Gerealiseerde inkomstenniveaus zijn afhankelijk van de zakelijke vaardigheden van de individuele Associate, persoonlijke ambitie, beschikbare tijd, inzet, 
activiteitsniveau en demografische factoren. Zie de verklaring over inkomsten voor onafhankelijke Isagenix Associates op www.IsagenixEarnings.com voor gemiddelde 
inkomsten.

De regels van elke promotie kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving door Isagenix worden gewijzigd. Isagenix behoudt zich het recht voor om volumes, compensatie, 
erkenning of andere incentives die tijdens of als resultaat van deze promotie zijn toegekend te controleren, te wijzigen of te weigeren om te zorgen dat de doelstelling van de 
promotie wordt behaald.

De weergegeven bedragen in dit document zijn omgezet van USD in EUR op basis van een koers van 1,230. Dit is geen vaste wisselkoers en dient alleen als richtlijn.  
De bedragen zijn naar beneden afgerond en zijn uitsluitend ter informatie.

*Dit verwijst naar de datum waarop jouw account een Associate Account wordt.

**Een commissieweek begint op 00.00 uur maandag EST (de tijd in New York) en loopt tot en met de volgende zondag 23.59 uur EST (de tijd in New York).

BONUS   VEELGESTELDE VRAGEN
Beschikbaar tot 5 augustus, 2018

Hoe werken Rank Advancement Bonussen en 
Consultant Development Bonussen?

Hoe worden Teambuilding Bonussen betaald? 

• Consultant Bonus van €40 wordt met één week vertraging 
betaald.

• Persoonlijk ingeschreven Consultant Development Bonus van €81 
wordt met één week vertraging betaald.

• Crystal Manager, Crystal Director en Crystal Executive worden 
met één week vertraging betaald.

• Cycle Bonussen worden met twee weken vertraging betaald.

Voorbeeld: Jane Doe is een Paid-As Executive en heeft 36 

cycli in één commissieweek. In diezelfde commissieweek 

verdient Jane één cyclus van haar Executive Match en drie 

cycli van €128 in PIB’s wanneer vier nieuwe leden in één 

commissieweek elk een Premium Pakket kopen.

In dit scenario zou Jane een 3-Sterren Golden Circle (40 

cycli + Paid-As Executive) bereiken en een eerste betaling 

van €1219,50 ontvangen voor haar 3-Sterren Golden Circle 

Bonus ter waarde van €2439.

Let op: het niveau dat je bereikt, wordt pas geverifieerd in de 

week waarin het wordt uitbetaald.

Hoe berekenen jullie cycli die uit PIB zijn 
verdiend?
Cycles earned from PIB are calculated by dividing the total 
PIBs earned in one commission week** by the Cycle value. 
In the example shown above, Jane earned £100 from two 
people who joined in one commission week. Two people 
joined with an Ultimate Pack of £50 PIB. You divide the £100 
PIB by £40 to equal 2.98, which rounds up to 3 PIB Cycles 
(Double PIBs are not included in the PIB Cycle calculation.)

Uitleg Bij De Terminologie 
Actief Niveau – Het actieve niveau van een Associate is 

gebaseerd op zijn/haar Paid-As niveau op elke gegeven dag 

van een commissieweek**. Als een Associate bijvoorbeeld 

het niveau van Director heeft bereikt en hij of zij dat niveau 

elke dag van de week handhaaft behalve donderdag, toen de 

Associate een Manager was, dan is het actieve niveau van de 

Associate voor deze commissieweek Manager.

Paid-As Niveau – Het niveau waarvoor een Associate op 
een gegeven dag in aanmerking komt, op basis van het PV 
van de Associate en de Paid-As status van diens persoonlijk 
ingeschreven teamleden.

Wat telt er voor het bereiken van een niveau?

Team Bonus Cycles (één cyclus is ongeveer €43,90 waard.)
Executive Match
Cycli verdiend van PIB

Titel als erkenning Bonus

Persoonlijk bereikt: Consultant €40

Ontwikkel 2 persoonlijk ingeschreven  
Consultants (elk €81)

€162

Persoonlijk bereikt: Manager —

Persoonlijk bereikt: Crystal Manager  
(binnen 60 dagen na inschrijving*)

€203

Ontwikkel nog eens 4 persoonlijk  
ingeschreven Consultants (elk €90)

€324

Persoonlijk bereikt: Director —

Persoonlijk bereikt: Crystal Director  
(binnen 120 dagen na inschrijving*)

€609

Ontwikkel nog eens 4 persoonlijk  
ingeschreven Consultants (elk €90)

€324

Persoonlijk bereikt: Executive —

Persoonlijk bereikt: Crystal Executive  
(binnen 180 dagen na inschrijving*)

€813

Ontwikkel nog eens 10 persoonlijk  
ingeschreven Consultants (elk €90)

€810

Totaal mogelijk in RAB en Consultant  
Development Bonussen

€3285

Voor welke bonussen kom ik in aanmerking? 
 
Je kunt alle bonussen verdienen door nieuwe, persoonlijk 
ingeschreven Consultants te promoten. Als er een tijdsbestek aan een 
bonus is verbonden, kun je die bonus verdienen totdat het tijdsbestek 
verstreken is.

1
2
3

Cyclus Verdiend van

36 Team Bonus Cycles

1 Executive Match

3 Cycli verdiend van PIB

40 TOTAAL


