
*Alle data zijn gebaseerd op de 4-4-5-commissiekalender van Isagenix. De officiële kwalificatieperiode loopt van 25 januari 2021 t/m 23 januari 2022.
De ontvangers moeten een goede reputatie bij Isagenix genieten ten tijde van het evenement om het bij te mogen wonen en om eventuele beloningen, zoals vlucht, hotelaccommodaties 
en/of vervoer ter plaatse te mogen ontvangen. De ontvangers die geen goede reputatie genieten, verliezen deze kans en doen daarbij afstand van alle rechten, beloningen en prijzen uit 
hoofde van deze wedstrijd. De ontvangers mogen geen contant geld of alternatieve accommodaties of prijzen ontvangen in plaats van de verdiende prijzen/beloningen. Contant geld dat 
via de beloningsregeling voor teams van Isagenix en acties is ontvangen en de waarde van niet-geldelijke prijzen, zoals reizen en geschenken, zijn mogelijk belast. Raadpleeg hiervoor uw 
belastingadviseur om er zeker van te zijn dat uw inkomen juist wordt opgegeven. Het is mogelijk dat de ontvangers en hun gasten, voor zover van toepassing, een afzonderlijke verklaring voor 
de aanvaarding van de prijs en een vrijwaring van aansprakelijkheid moeten ondertekenen. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing. Zie voor meer informatie IsagenixBusiness.com.  
De data van het evenement en de details ervan zijn aan verandering onderhevig.

 WEDSTRIJDGEGEVENS  
 KWALIFICATIEPERIODE: 25 januari 2021 - 23 januari 2022

REISGEGEVENS 
DATA: WORDT IN APRIL 2021 BEKENDGEMAAKT

• Hotel op kosten van Isagenix
• Alle bijkomende zaken zijn voor rekening van de Associate

• Vlucht op kosten van Isagenix

• Vervoer ter plaatse
•  Meer informatie ontvangt u als het evenement nadert

ZO SLEEPT U EEN PLEK IN DE WACHT:
• Eindig in de top 110 van bedrijven die tijdens de kwalificatieperiode de meeste punten hebben verdiend met Leider in Actie.

• Blijf tijdens de kwalificatieperiode minimaal 26 weken lang een Paid-as Executive (dit hoeven geen opeenvolgende weken te zijn).

 OF

• Verdien meer dan 750.000 USD tijdens de kwalificatieperiode.

• Blijf tijdens de kwalificatieperiode minimaal 45 weken lang een Paid-as Executive (dit hoeven geen opeenvolgende weken te zijn).

WE GAAN NAAR

CABO
VOOR WERELDWIJDE TOPPRESTEERDERS 2022!
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Ga voor meer informatie naar IsagenixEvents.com


