
RACE TO 
CELEBRATION
GROOTSTE. PROMOTIE. OOIT.

BEREID U VOOR OM TE FEESTEN IN STIJL BIJ 
CELEBRATION! VERDIEN EXTRA BONUSSEN, GRATIS 
CELEBRATION TICKETS EN ACCOMMODATIE VOOR HET 
GROEIEN VAN UW KLANTENBASIS.
 
WILT U DEZE VOORDELEN WINNEN? VOLG GEWOON DEZE DRIE STAPPEN:
1. Registreer voor Celebration.
2. Maak uw contactlijst aan en werk ermee!
3. Schrijf persoonlijk een gemiddeld aantal van 1-2 nieuwe klanten in per week,  

van wie de eerste bestelling 150 BV of meer bedraagt.
 
RACE TO CELEBRATION INCENTIVES: WAT U KUNT LEREN
Schrijf persoonlijk zes tot 10 nieuwe klanten in met een eerste bestelling van 150 BV of meer van 
zaterdag 9 november - zondag 22 december, 2019 (de promotieperiode). Hoe meer kwalificerende 
klanten u inschrijft, des te meer incentives u kunt verdienen.

6-7 NIEUWE 
KLANTEN

8-9 NIEUWE 
KLANTEN

MEER DAN 10 
NIEUWE KLANTEN

European Celebration Ticket (1)
X X X

Exclusieve Uitnodiging voor 
Cocktail Party  voor twee (2) 
om zich te begeven tussen 
Celebration Sprekers

X X

2-Nachten Accommodatie 
in het Hilton Birmingham 
Metropole

X



VEELGESTELDE VRAGEN
¿Quién puede participar en esta promoción?  
En Race to Celebration pueden participar todos los Socios que residan en el Reino Unido, Irlanda, 
Holanda, Bélgica y España. 

Wie komt er in aanmerking voor deelname aan deze promotie? 
Race to Celebration is beschikbaar voor alle Associates die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Nederland, België en Spanje. 

Wat voor soort inschrijvingen tellen mee voor de Race to Celebration promotie? 
Nieuwe Klanten en Preferred Customers die zich inschrijven met een eerste bestelling van tenminste 
150 BV zullen meetellen voor het verdienen van Race to Celebration incentives. Uw nieuwe Klanten 
kunnen woonachtig zijn in elke markt waarin Isagenix officieel is geopend.

Is Autoship vereist voor nieuwe Leden? 
Nee, Autoship is niet vereist voor verkiesbaarheid. 

Wat is bij de hotelboeking inbegrepen? 
Het hotelincentive zal zijn voor een standaard kamer bij de Birmingham Metropole. Inchecken vrijdag 
13 maart, uitchecken zondag 15 maart 2020. Associates zijn persoonlijk verantwoordelijk voor enige 
ongevallen en schade. 

Dien ik een Celebration Ticket aan te schaffen om deel te nemen? 
Ja! Investeer in uw bedrijf en koop uw ticket. Indien u een gratis ticket verdiend in de Race to Celebra-
tion, bedenk dan dat u 6 - 7 nieuwe klanten heeft, aan wie u uw ticket kunt schenken, en help ze om 
ons grootste evenement van het jaar ervaren. #GameChanger

Wat als ik dien te verlengen, upgraden of anderzijds mijn hotelreservering dien 
te veranderen?  
Neem direct contact op met het hotel op +44-121-780-4242 om wijzigingen aan uw reservering te 
maken. U zult persoonlijk verantwoordelijk zijn voor alle wijzigingen en kosten die samenhangen met 
verlengingen, upgrades en andere wijzigingen.

Wanneer zal ik mijn hotel bevestigingsnummer ontvangen? 
U dient uw bevestigingsnummer te ontvangen in de week van 20 januari 2020. 

Alleen open voor het VK, Ierland, Nederland, België en Spanje. Om mee te doen moet je Isagenix-functie alleen door jou worden beheerd (juridische naam) en, indien toepasselijk, je 
echtgeno(o)t(e) (herkenningsnaam) met uitsluiting van alle andere individuen. Deelname staat gelijk aan je volledige en onvoorwaardelijke instemming met deze algemene voorwaarden 
en actieregels, veelgestelde vragen of richtlijnen en de beslissingen van Isagenix, die definitief en bindend zijn in alle zaken die aan de wedstrijd zijn gerelateerd. Punten van herintreden 
worden berekend als deel van de originele organisatie. De originele Inschrijvingssponsor zal een geschikte inschrijving BV ontvangen als er zich een evrandering in de plaatsing voordoet. 
De prijs is niet overdraagbaar of terugvorderbaar en kan niet in geld worden omgezet. Isagenix vergoedt geen kosten gerelateerd aan reizen of overstappen. De regels van de wedstrijd zijn 
onderhevig aan verandering. Isagenix houdt zich het recht voor om elk(e) volume, compensaties, erkenning of andere prikkels te controleren aan te passen of te weigeren tijdens, of als 
resultaat van, deze wedstrijd om te zorgen dat de aard van de wedstrijd gewaarborgd blijft. Inschrijvingen van medewerkers, opnieuw inschrijven en bestellingen van een product waarvan 
Isagenix denkt dat ze puur voor het doel van de wedstrijd zijn, worden niet in deze wedstrijd meegeteld. All leden zijn onderhevig aan standaard nalevingsbeoordelingen zowel tijdens 
en na de wedstrijd: prijzen kunnen op elk moment door Isagenix worden teruggenomen. Nalevingsonderzoeken die nog gaande zijn kunnen beïnvloeden op je in aanmerkingen komt 
voor de uiteindelijke prijs. Je gedrag moet de Code of Ethics and Policies and Procedures nakomen, verkrijgbaar bij IsagenixCompliance.com. Elk persoon die het CompensatiePlan of de 
wedstrijd probeert te manipuleren of op elke andere manier de regels probeert te omzeilen, verliest alle rechten op punten en om prijzen te ontvangen en wordt gediskwalificeerd van de 
wedstrijd. Beloningen kunnen worden vergoed in geval dat producten die kwalificeerden voor de wedstrijd moeten worden terugbetaald. De waarde van prijzen die niet uit geld bestaan 
kan worden afgetrokken van de belasting die vereist is door de toepasbare wetten. Winnende leden moeten wellicht een overeenkomst ondertekenen om de prijs in ontvangst te nemen. 
Als deze overeenkomst niet binnen een redelijke tijd wordt teruggestuurd naar Isagenix, leidt dit tot diskwalificatie en verlies van de toepasselijke prijs. Ontvangers moeten een goede 
reputatie bij Isagenix hebben op het moment van het evenement waar ze aan meedoen en om prikkels te ontvangen, zoals tickets voor evenement, uitnodigingen voor de cocktail party of 
accommodaties in hotels. Ontvangers die geen goede reputatie hebben doen afstand van alle rechten, prikkels en prijzen in deze wedstrijd. De volgende regels en verplichtingen kunnen 
van toepassing zijn. De volledige regels kan je vinden op eu.isafyi.com
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