BELEID INZAKE VREEMDE VALUTA
Bijgewerkt op 1 juli 2019

In 2017 heeft Isagenix een nieuw beleid inzake vreemde valuta ingevoerd dat een positief effect had op
Associates doordat zij overal ter wereld eerlijk en gelijk worden behandeld. Ons doel is om bedrijven
te beschermen tegen onvoorspelbare koersschommelingen van vreemde valuta en om een duurzamer
bedrijfsmodel te creëren.
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Voordelen
• Positief effect op leiders waardoor Associates overal ter wereld eerlijk en gelijk worden behandeld
• Associates zullen hetzelfde bedrag ontvangen voor het bedrijfsvolume (BV) dat ze in elk land
genereren
• Topbeleid dat Isagenix Executive Leadership in samenwerking met het team van lokale verkopers
of Assiocates heeft ontwikkeld
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Werkwijze
Isagenix zal een commissiemultiplicator ontwikkelen, op basis van de bron van het volume uit elk land
waar de Associate zaken doet. Deze nieuwe commissiemultiplicator wordt een gewogen gemiddelde dat
uniek is voor het volume dat afkomstig is uit elk land en dit zal worden gebruikt als multiplicator voor
hun commissies.*
De nieuwe commissiemultiplicator zal elk kwartaal opnieuw worden berekend en bijgewerkt en is van
toepassing op alle Associates bij wie ten minste 10 procent van het volume van buiten hun thuisland komt.
Een Associate die een gemiddelde van 250 cycli per week aan volume in de VS behaalt tijdens het kwartaal,
zal equivalente VS-wisselkoersen voor commissies ontvangen, ongeacht hun thuismarkt.

Kernbegrippen
ISAGENIX-WISSELKOERSFACTOR – Uitgedrukt als percentage op basis van de huidige marktwisselkoers met de VS
en de wisselkoers van Isagenix voor die markt. Deze factor verschilt per kwartaal per markt.
PERSOONLIJKE WISSELKOERSFACTOR VOOR CYCLI – Een gewogen gemiddelde dat uniek is voor elke Associate
en gebaseerd is op het behaalde bedrijfsvolume in elke markt waar de Associate een bedrijfsvolume verdient.**
COMMISSIEMULTIPLICATOR – Berekend door de huidige marktwisselkoers van de thuismarkt van de Associate te
integreren met de persoonlijke wisselkoersfactor van de Associate. De commissiemultiplicator wordt gebruikt om de
verdiensten van een Associate te bepalen.

*Voor Associates uit de VS is het beleid inzake vreemde valuta alleen van toepassing op Associates die vanaf 1 januari 2018 lid zijn geworden
en ten minste 10 procent van het bedrijfsvolume buiten de VS behalen.
**Ten minste 10 procent van het volume van een Associate moet van buiten het thuisland afkomstig zijn alvorens dit beleid van toepassing is.
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Koersen KW3 2019
Isagenix-multiplicator
voor vreemde valuta

Huidige
marktwisselkoers

Isagenixwisselkoersfactor

Australië

1.11

1.44

77.1%

België

0.81

0.89

100.0%

Canada

1.11

1.33

83.3%

Colombia

2857.14

3211.06

89.0%

Hongkong

7.75

7.83

100.0%

Indonesië

13583.88

14306.15

95.0%

Ierland

0.81

0.89

100.0%

Maleisië

3.91

4.17

93.9%

Mexico

18.21

19.23

94.7%

Nederland

0.81

0.89

100.0%

Nieuw-Zeeland

1.28

1.52

84.1%

Zuid-Korea

1000.00

1000.00

100.0%

Singapore

1.40

1.37

100.0%

Spanje

0.81

0.89

100.0%

Taiwan

32.79

31.38

100.0%

Verenigd Koninkrijk

0.74

0.79

100.0%

Verenigde Staten

1.00

1.00

100.0%

Voorbeelden
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Voorbeeld 1

Een Associate in Canada behaalt 91%
van zijn bedrijfsvolume in Canada en 9%
van zijn bedrijfsvolume in de VS.

9,100 BV IN
CANADA

91%

9%

900 BV
IN DE VS

TOTAAL
BEDRIJFSVOLUME

Aangezien de Associate minder dan 10% van zijn
bedrijfsvolume buiten zijn thuisland behaalt, is het
nieuwe beleid inzake vreemde valuta hier niet van
toepassing. Dit betekent dat de Isagenix-wisselkoers
voor Canada van 1,11 zal worden gehanteerd.
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Voorbeeld 2

9,000 BV IN
CANADA

Een Associate in Canada behaalt 90%
van zijn bedrijfsvolume in Canada en 10%
van zijn bedrijfsvolume in de VS.
Aangezien de Associate 10% van zijn bedrijfsvolume
buiten zijn thuisland behaalt, is het nieuwe beleid inzake

vreemde valuta van toepassing. We kunnen nu de persoonlijke
wisselkoersfactor van de Associate berekenen.
LAND

CANADA

VS

Percentage of BV

90%

10%

Isagenix Foreign
Exchange Rate Factor*

83.3%

100%

Weighted Average
Calculation

0.9 x 83.4%
= 0.750

0.1 x 100%
= 0.1

BEREKENING
PERSOONLIJKE
WISSELKOERSFACTOR
0.750 + 0.1
= 0.850

De persoonlijke wisselkoersfactor van de Associate is 0.850.
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*Tarieven staan in de bovenstaande tabel. (Cijferopmaak is specifiek voor de VS)

90%

10%

TOTAAL
BEDRIJFSVOLUME

1,000 BV
IN DE VS

Nu kan de persoonlijke wisselkoersfactor van de Associate worden gebruikt voor het berekenen van zijn
commissiemultiplicator:

1.33

Huidige marktwisselkoers
Canada*

x

0.850

Persoonlijke
wisselkoersfactor

= 1.13

De commissiemultiplicator komt uit op

1.13.

Als de wekelijkse cycluswaarde van de VS 54 USD bedraagt, zal deze waarde worden vermenigvuldigd met de
commissiemultiplicator om de waarde per cyclus te bepalen die een Associate in Canadese dollars zou ontvangen:

54 USD x 1.13 = 61.20 CAD per cyclus
500 BV IN AUSTRALIË
4,500 BV
IN VS
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Voorbeeld 3

Een Associate in Canada behaalt
het volgende bedrijfsvolume:

5%
500 BV IN CANADA
5%

45%

TOTAAL
BEDRIJFSVOLUME

Aangezien de Associate 10% van zijn bedrijfsvolume
buiten zijn thuisland behaalt, is het nieuwe beleid inzake
vreemde valuta van toepassing. We kunnen nu de

500 BV IN
MALEISIË

persoonlijke wisselkoersfactor van de Associate berekenen:

5%

1,500 BV IN

15% COLOMBIA

25%

2,500 BV IN
MEXICO

in de LAND

AUSTRALIË

CANADA

COLOMBIA

MEXICO

MALEISIË

VS

Percentage van
BV

5%

5%

15%

25%

5%

45%

Isagenixwisselkoersfactor*

77.1%

83.3%

89.0%

94.7%

93.9%

100.0%

Berekening
gewogen
gemiddelde

0.05 x 77.1%
= 0.039

0.05 x 83.3%
= 0.042

0.15 x 89.0%
= 0.133

0.25 x 94.7%
= 0.237

0.05 x 93.9%
= 0.047

0.45 x 100%
= 0.45

De persoonlijke wisselkoersfactor van de Associate is

BEREKENING
PERSOONLIJKE
WISSELKOERSFACTOR

0.039 + 0.042 +
0.133 + 0.237 +
0.047 + 0.450
= 0.947

0.947.

Nu kan de persoonlijke wisselkoersfactor van de Associate worden gebruikt voor het berekenen van zijn
commissiemultiplicator:

1.33

Huidige marktwisselkoers
Canada*

x

0.947

Persoonlijke
wisselkoersfactor

= 1.26

De commissiemultiplicator komt uit op

1.26.

De commissiemultiplicator kan vervolgens worden gebruikt om te bepalen hoeveel commissie er is verdiend.
Als de wekelijkse cycluswaarde van de VS 54 USD bedraagt, zal deze waarde worden vermenigvuldigd met de
commissiemultiplicator om de waarde per cyclus te bepalen die een Associate
in Canadese dollars zou ontvangen:

54 USD x 1.26 = $68.21 CAD per cyclus

Indien de Associate in bovenstaand
voorbeeld in Mexico zit, dan bedraagt zijn
commissiemultiplicator 18.22, en komt de waarde
per cyclus uit op 983.62 Mexicaanse peso’s.
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*Tarieven staan in de tabel op pagina 2. (Cijferopmaak is specifiek voor de VS)

Indien de Associate in Maleisië zit, dan
bedraagt zijn commissiemultiplicator
3.95 en komt de waarde per cyclus uit op
213.23 Maleisische ringgit.

V: 	Is de beloningsregeling gewijzigd?
A:	Nee, de manier waarop u verdient en de andere
commissies van Isagenix blijven gelijk. Het
nieuwe beleid biedt Isagenix de mogelijkheid
om een persoonlijke wisselkoersfactor te
berekenen op basis van de markten waar u
bedrijfsvolume opbouwt.

V: 	Wat voor invloed heeft dit op mijn
commissiebetalingen/-overzicht?
A:	Bij bepaalde commissies (Executive Match, etc.)
wordt het totale bedrag aan dollars, dat aan u
wordt uitbetaald, gebaseerd op uw persoonlijke
wisselkoersfactor. Dit zal per markt verschillen.

V: 	Is het herziene beleid inzake vreemde
valuta van toepassing op alle verdiensten?
A:	Nee, voor de PIB (Product Introduction Bonus)
geldt een vast bedrag voor elke markt en dit
blijft ongewijzigd.

V: 	Waar kan ik een overzicht vinden van mijn
bedrijfsvolume in een ander land/in andere
landen?
A:	U kunt het opgebouwde BV per Isagenixmarkt terugvinden bij het onderdeel ‘Teams’ in
uw backoffice.

V: 	Wat wil Isagenix bereiken met het herziene
beleid?
A:	Als internationaal opererend bedrijf biedt het
invoeren van dit herziene beleid inzake vreemde
valuta voorspelbaarheid en zekerheid in het
geval dat er sprake is van koersschommelingen
tussen de Amerikaanse dollar en de valuta van
andere landen. Het beleid helpt eveneens om
alle Associates overal ter wereld eerlijk en gelijk
te behandelen, ongeacht waar ze zakendoen.

V: 	Als een Associate lid wordt en begint met
het opbouwen van een internationaal BV,
op welk moment krijgt men dan een factor
toegekend?
A:	Isagenix zal het BV, dat in een specifiek
land is opgebouwd, opnemen zodra dat BV
de drempel van 10 procent van het totale
wereldwijd opgebouwde BV overschrijdt.
Als een Associate meer dan 10 procent van
zijn internationale BV in het eerste kwartaal
van inschrijving behaalt, dan is de huidige
Isagenix-wisselkoers op de commissies van
toepassing. Isagenix zal zijn bedrijfsvolume in
de komende kwartalen bekijken en aan dat lid
een persoonlijke wisselkoersfactor toekennen
op het commissieoverzicht.
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V: 	Wanneer werd het beleid inzake vreemde
valuta ingevoerd?

4

A:	Voor internationale markten werd het beleid
op 26 december 2016 ingevoerd. Voor de
Amerikaanse markt werd het beleid op 1 januari
2018 ingevoerd.

V: 	Stel dat ik een Amerikaanse Associate
ben die op 5 July 2017 lid is geworden, is
dit beleid inzake vreemde valuta dan van
invloed op mijn commissiebedragen?
A:	Nee, alleen op Amerikaanse Associates die
vanaf 1 januari 2018 lid zijn geworden en ten
minste 10 procent van hun bedrijfsvolume uit
een ander land dan de VS halen, is dit beleid
van toepassing.

V: 	Stel dat ik in Canada zit en gemiddeld 250
cycli per week aan volume in de VS behaal,
welke koers wordt dan gehanteerd om mijn
commissie te berekenen?
A:	Een Associate die tijdens het kwartaal een
gemiddelde van 250 cycli per week aan
volume in de VS behaalt, zal equivalente
VS-wisselkoersen krijgen voor commissies,
ongeacht de thuismarkt.

V: 	Hoe zal mijn heringeschreven
zakencentrum worden beïnvloed door het
beleid inzake vreemde valuta?
A:	
Associates uit de VS:
Op een heringeschreven zakencentrum,
dat vanaf 1 januari 2018 van start is gegaan,
is de persoonlijke wisselkoersfactor van
toepassing die berekend wordt op basis van
het bedrijfsvolume van de herinschrijving op
horizontaal niveau.

	Internationale Associates:
Voor alle heringeschreven zakencentra,
ongeacht de startdatum, wordt de persoonlijke
wisselkoersfactor beoordeeld op basis van
het bedrijfsvolume van de herinschrijving op
horizontaal niveau en het gecombineerde
volume van horizontaal en verticaal niveau.
Er zal gebruik worden gemaakt van de optie die
de beste persoonlijke wisselkoersfactor oplevert.

V: 	Is deze wijziging van invloed op de
toegangsprijzen voor evenementen?
A:	Core 4 Events™ die buiten de VS op buitenlandse
markten worden gehouden, zullen onder
het beleid inzake vreemde valuta vallen en
voor zover van toepassing in de lokale valuta
worden betaald.

V: 	Wat is de invloed ervan op de jaarlijkse
lidmaatschapskosten voor Associates?
A:	Deze herziening heeft geen invloed op de
jaarlijkse lidmaatschapskosten en deze kosten
worden in de lokale valuta in rekening gebracht.

V: 	Hoe verhoudt het beleid inzake vreemde
valuta zich tot andere promotionele
prijzen?
A:	Voor sommige verdiensten zal per land een vast
bedrag gelden. Op andere promotionele prijzen,
zoals reizen, coupons voor voltooiing etc. kan het
beleid inzake vreemde valuta van toepassing zijn.

