
Maak je klaar voor 
Reset!
22 MAART - 4 JULI 2021

CRYSTAL RESET
RAPID



Bereid je voor om de 
resetknop in te drukken, race door de 
rangen en verdien tot maar liefst €3250!

Met de Rapid Crystal Reset krijg je niet 
alleen een nieuwe kans om het prestige 
van een Crystal mijlpaal te verdienen, 
maar deze keer kun je ook DUBBEL zo 
veel de Crystal Bonussen ontvangen!  
Het beste deel? Iedereen kan meedoen! 
Dus, als je nog maar net begonnen bent 
of je maakt al jaren deel uit van de familie,  
deze actie is voor jou!

Tweemaal de verdiensten in de helft van de tijd. 
Goed toch? Nou, je hebt eigenlijk iets meer dan de 
helft van de tijd, omdat de deadlines om elke rang 
te bereiken overeenkomen met het einde van een 
commissieweek. Dit zijn ze voor elke rang:

Now Bonus 
Wanneer je een Erkenningsrang 
behaalt in de Rapid Crystal Reset dan 
ontvang je de “Now’ bonusuitbetaling 
de week nadat je dit hebt gedaan.

Later Bonus  
Als je tot 19 juli 2021 een actieve 
Associate met een goede reputatie blijft, 
ontvangt je een "Later" bonusuitbetaling 
die gelijk is aan het totaal van je "Now" 
bonusuitbetalingen.

Hoe het
werkt

Rang Normal Crystal Bonus 
in dagen

Rapid Crystal Reset 
in dagen

Crystal Manager 60 35

Crystal Director 120 70

Crystal Executive 180 105

De Rapid Crystal Reset bonus is verdeeld in twee uitbetalingen

RAPID Crystal Reset

1 2



RAPID Crystal Reset

Crystal Manager Bonus 
Deadline: 25 april 2021

Crystal Director Bonus  
Deadline: 30 mei 2021

Crystal Executive Bonus  
Deadline: 4 juli 2021

Associate of 
Consultant

Tot wel €406
€203 ‘Now’ Bonus +
€203 ‘Later’ Bonus

Tot wel €1.218
€609 ‘Now’ Bonus +
€609 ‘Later’ Bonus

Tot wel €1.626
€813 ‘Now’ Bonus +
€813 ‘Later’ Bonus

Tot wel 

€3.250

Manager of 
Crystal Manager

Tot wel €1.218
€609 ‘Now’ Bonus +
€609 ‘Later’ Bonus

Tot wel €1.626
€813 ‘Now’ Bonus +
€813 ‘Later’ Bonus

Tot wel 
€2.844

Director of 
Crystal Director

Tot wel €1.626
€813 ‘Now’ Bonus +
€813 ‘Later’ Bonus

Tot wel 

 €1.626

Executive of 
Crystal Executive

Tot wel €406
€203 ‘Now’ Bonus +
€203 ‘Later’ Bonus

Tot wel €1.218
€609 ‘Now’ Bonus +
€609‘Later’ Bonus

Tot wel €1.626
€813 ‘Now’ Bonus +
€813 ‘Later’ Bonus

Tot wel 
€3.250

TOTAALErkenningsrang op 
22 maart 2021

Show me the money! Hier leest je hoe je je Rapid Crystal Reset bonus verdient op basis 
van je huidige Erkenningsrang.



RAPID Crystal Reset

Om tot €3.290* totaal te verdienen!

Doorgroeien tot 
Consultant

€40 
Bonus voor stijging in rang

Zorg voor een Persoonlijk Volume van 100+ BV en schrijf  
persoonlijk een klant in op zowel je linker als je rechter team  

die 100 BV of meer bestelt in de afgelopen 30 dagen.

Crystal Manager  
Deadline: 25 april 2021

€203 ‘Now’ Bonus +
€203 ‘Later’ Bonus

Zorg voor minstens 2 Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 25 april 2021.

Crystal Director  
Deadline: 30 mei 2021

€609 ‘Now’ Bonus +
€609 ‘Later’ Bonus

Zorg voor minstens 6 Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 30 mei 2021.

Crystal Executive
Deadline: 4 juli 2021

€813 ‘Now’ Bonus +
€813 'Later' Bonus

Zorg voor minstens 10 Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 4 juli 2021.  

Je moet minstens 5 Paid-As Consultants hebben in je 
Rechter verkoopteam en 5 in je Linker verkoopteam.

Associate Als je Erkenningsrang op 22 maart 2021 Associate was,  
dan kun je zo je Rapid Crystal Reset maximaliseren.A

*De maximale bonus die een Associate kan verdienen via de Rapid Crystal Reset bedraagt €2.844. Associates die nog niet eerder zijn bevorderd tot Consultant, komen in aanmerking voor een extra bonus van €40 buiten het kader van deze actie voor het bevorderen tot Consultant.



RAPID Crystal Reset

Om tot €3.250 totaal te verdienen!

Crystal Manager  
Deadline: 25 april 2021

€203 ‘Now’ Bonus +
€203 ‘Later’ Bonus

Zorg voor minstens 2 Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 25 april 2021.

Crystal Director  
Deadline: 30 mei 2021

€609 ‘Now’ Bonus +
€609 ‘Later’ Bonus

Zorg voor minstens 6 Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 30 mei 2021.

Crystal Executive
Deadline: 4 juli 2021

€813 ‘Now’ Bonus +
€813 'Later' Bonus

 Zorg voor minstens 10 Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 4 juli 2021.

 Je moet ten minste 5 Paid-as Consultants hebben in je 
Rechter verkoopteam en 5 in je Linker verkoopteam.

Consultant Als je Erkenningsrang op 22 maart 2021 Consultant was,  
dan kun je zo je Rapid Crystal Reset maximaliserenC

Pro 
Tip

Voor Associates die nog niet de Executive status hebben bereikt, tellen persoonlijk ingeschreven 
teamleden die Consultants waren, maar momenteel geen Paid-as Consultant zijn, mee voor je Crystal 
bonuskwalificaties als als je hen helpt de status van Paid-as Consultant terug te krijgen!



RAPID Crystal Reset

Om tot €2.844 totaal te verdienen!

Crystal Director  
Deadline: 30 mei 2021

€609 ‘Now’ Bonus +
€609 ‘Later’ Bonus

Zorg voor minstens 6 Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 30 mei 2021.

Crystal Executive
Deadline: 4 juli 2021

€813 ‘Now’ Bonus +
€813 'Later' Bonus

 Zorg voor minstens 10 Paid-as Consultants in je
1PET op elke dag op of voor 4 juli 2021.

 Je moet ten minste 5 Paid-as Consultants hebben in je 
Rechter verkoopteam en 5 in je Linker verkoopteam.

Manager Als je Erkenningsrang op 22 maart 2021 Manager of Crystal Manager was,  
dan kun je zo je Rapid Crystal Reset maximaliseren

& Crystal ManagerM

Pro 
Tip

Voor Associates die nog niet de Executive status hebben bereikt, tellen persoonlijk ingeschreven 
teamleden die Consultants waren, maar momenteel geen Paid-as Consultant zijn, mee voor je Crystal 
bonuskwalificaties als je hen helpt de status van Paid-as Consultant terug te krijgen!



RAPID Crystal Reset

Om tot €1.626 totaal te verdienen!

Crystal Executive
Deadline: 4 juli 2021

€813 ‘Now’ Bonus +
€813 'Later' Bonus

 Zorg voor minstens 10 Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 4 juli 2021.

 Je moet ten minste 5 Paid-as Consultants hebben in je 
Rechter verkoopteam en 5 in je Linker verkoopteam.

Director Als je Erkenningsrang op 22 maart 2021 Director of Crystal Director was,  
dan kun je zo je Rapid Crystal Reset maximaliseren

& Crystal DirectorD

Pro 
Tip

Voor Associates die nog niet de Executive status hebben bereikt, tellen persoonlijk ingeschreven 
teamleden die Consultants waren, maar momenteel geen Paid-as Consultant zijn, mee voor je Crystal 
bonuskwalificaties als je hen helpt de status van Paid-as Consultant terug te krijgen!



RAPID Crystal Reset

Om tot €3.250 totaal te verdienen!

Crystal Manager  
Deadline: 25 april 2021

€203 ‘Now’ Bonus +
€203 ‘Later’ Bonus

Zorg voor minstens 2 Nieuwe Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 25 april 2021.

Crystal Director  
Deadline: 30 mei 2021

€609 ‘Now’ Bonus +
€609 ‘Later’ Bonus

Zorg voor minstens 6 Nieuwe Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 30 mei 2021.

Crystal Executive
Deadline: 4 juli 2021

€813 ‘Now’ Bonus +
€813 'Later' Bonus

 Zorg voor minstens 10 Nieuwe Paid-as Consultants in je 
1PET op elke dag op of voor 4 juli 2021.*

Executive Als je Erkenningsrang op 22 maart 2021 Executive, Crystal Executive 
of Platinum was, dan kun je zo je Rapid Crystal Reset maximaliseren

& Crystal Executive en PlatinumE

Let op Alle Platinum businesscentra nemen onafhankelijk deel aan de Rapid Crystal Reset en de kwalificatie  
is gebaseerd op de Erkenningsrang voor elk afzonderlijk businesscentra op 22 maart 2021.

Je moet voor Nieuwe Consultants zorgen tijdens de actieperiode om in aanmerking te komen.  
(Ofwel nieuwe Associates ofwel bestaande Associates die nog nooit Consultant zijn geweest)

*Je nieuwe Consultants kunnen zowel in je Rechter verkoopteam als in je Linker verkoopteam zitten. Je hoeft bijvoorbeeld niet in beide 5 te hebben.



Executives
Executive tot 4-Star Golden Circle Leadership Pool
Executive Lifestyle Bonus
5-Star Depth Bonus
Global Top Achievers

Business Builders
Bonus voor stijging in rang
Managers Leadership Pool
Directors Leadership Pool
Path with Purpose

De Reset is nog 
maar het begin
De Rapid Crystal Reset zal zeker je 
motiveren en zakelijke mogelijkheden 
bieden. Vergeet dus niet alle andere 
acties die je belonen om precies  
dat te doen!

Delers en nieuwe Associates
Crystal Consultant Bonus

Hulp nodig om het gesprek op gang te brengen, nieuwe contacten te 
leggenen je business uit te bouwen? We zijn er voor je!  
Bekijk deze toptips over hoe je in contact kunt komen met nieuwe klanten.

Online 
Actieflyers 

RAPID Crystal Reset

https://cdn.isagenix.com/fos/8/9/5/%7b895B5381-61E5-42CE-A5CD-540213523DFF%7d.pdf
http://cdn.isagenix.com/fos/7/C/7/%7B7C729381-67FF-46F4-A094-994DC3670AEB%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/8/5/9/%7b8599C2D0-C83B-4A2C-B8D1-885502156C16%7d.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/5/1/C/%7B51CAF910-53AB-493A-913D-17D8D07B7489%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/8/8/C/%7B88CEF44E-CB66-40FA-863D-8BDC72E703C0%7D.pdf?_ga=2.39390243.1035962158.1615800267-892926794.1607002223
http://cdn.isagenix.com/fos/8/7/3/%7b87337695-35EF-4321-8A43-6AB3205B0383%7d.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/A/9/4/%7BA941507C-0DBA-45A2-8E11-F374C9050A8F%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/6/D/2/%7B6D216C01-0919-4706-BD0E-635F47CEAF42%7D.pdf
http://cdn.isagenix.com/fos/7/1/6/%7B716DDC75-CED9-4BA9-AA9E-055D6CCB8B85%7D.pdf?_ga=2.64581675.543927467.1613570793-894014659.1606921825
https://cdn.isagenix.com/fos/9/0/F/%7B90F1B6FF-A399-4361-A9AC-AB22123852DC%7D.pdf


Disclaimers

RAPID Crystal Reset

De potentiële verdiensten voor deze Rapid Crystal Reset actie gaan uit van de best-case scenario's tijdens de actieperiode 
en zijn niet typisch of gemiddeld. Isagenix kan en wil geen bepaald niveau van inkomsten garanderen.
 
Isagenix behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken volume of compensatie te weigeren voor activiteiten die zij als 
manipulatief beschouwt of in strijd met het Isagenix-beleid en de Isagenix-procedures en om volume, compensatie, erkenning of andere 
stimulansen die tijdens of als gevolg van deze actie worden toegekend, te controleren, aan te passen of te weigeren om ervoor te 
zorgen dat de geest van de actie wordt bereikt. Kwalificaties en regels kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving 
door Isagenix worden gewijzigd. Alle "Now" bonussen die via deze actie worden verdiend, worden een week later uitbetaald. Alle 
"Later" bonussen die via deze actie worden verdiend, worden op 19 juli 2021 uitbetaald. Alle data eindigen om 23:59. ET. In aanmerking 
komende Associates moeten actief zijn en een goede reputatie hebben bij Isagenix vanaf 19 juli 2021, om de "Later" bonus uitbetaald te 
krijgen. Associates die op die datum niet actief zijn en of geen goede reputatie hebben, verliezen alle rechten, incentives en betalingen 
in het kader van deze actie en zien hiervan af. Beschikbaar voor actieve Associates in Europa. Er kunnen aanvullende regels en 
verplichtingen van toepassing zijn.
 
De mogelijkheid om een inkomen te verdienen in het kader van de Isagenix Beloningsregeling en deze actie hangt af van vele 
factoren, waaronder de zakelijke, sociale en verkoopvaardigheden van een individuele Associate; persoonlijke ambitie en activiteit; 
beschikbaarheid van tijd en financiële middelen; en toegang tot een groot netwerk van familie, vrienden en zakelijke contacten. Isagenix 
kan en wil geen bepaald niveau van verdiensten of succes garanderen in de Beloningsregeling of acties zoals deze. Zelfs Associates die 
een aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en persoonlijke middelen besteden, bereiken mogelijk geen zinvol niveau van succes. Voor 
gemiddelde verdiensten, raadpleeg IsagenixEarnings.com.
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CRYSTAL RESET
RAPID


