
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.

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

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 – 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.
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LAND ISAGENIX-MULTIPLICATOR 
VOOR VREEMDE VALUTA HUIDIGE MARKTWISSELKOERS ISAGENIX-WISSELKOERSFACTOR

AUSTRALIË 1.11 1.40 79.4%

OOSTENRIJK 0.90 0.81 100.0%

BELGIË 0.90 0.81 100.0%

CANADA 1.11 1.28 86.9%

DENEMARKEN 0.90 0.81 100.0%

FINLAND 0.90 0.81 100.0%

FRANKRIJK 0.90 0.81 100.0%

DUITSLAND 0.90 0.81 100.0%

IERLAND 0.90 0.81 100.0%

ITALIË 0.90 0.81 100.0%

JAPAN 108.00 108.00 100.0%

MEXICO 18.90 21.09 89.6%

NIEUW-ZEELAND 1.28 1.47 86.9%

NOORWEGEN 0.90 0.81 100.0%

POLEN 0.90 0.81 100.0%

PORTUGAL 0.90 0.81 100.0%

SPANJE 0.90 0.81 100.0%

ZWEDEN 0.90 0.81 100.0%

ZWITSERLAND 0.90 0.81 100.0%

NEDERLAND 0.90 0.81 100.0%

VERENIGD KONINKRIJK 0.82 0.74 100.0%

VERENIGDE STATEN 1.00 1.00 100.0%



VOORBEELDEN
	n Voorbeeld 1

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

	n Voorbeeld 2
Een Associate in Canada behaalt 90% van zijn  
bedrijfsvolume in Canada en 10% 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
BEREKENING 

PERSOONLIJKE 
WISSELKOERSFACTOR

Percentage van BV 90% 10%

Isagenix-
wisselkoersfactor* 86.9% 100% 

Berekening gewogen 
gemiddelde

.9 x 86.9% 
= 0.782

0.1 x 100%  
= 0.1

0.782 + 0.1 
= 0.882

De persoonlijke wisselkoersfactor van de Associate is 0.882.

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

De commissiemultiplicator komt uit op 1.13.
1.28 x 0.882 = 1.13Huidige marktwisselkoers 

Canada*
Persoonlijke 

wisselkoersfactor

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 = 60.90 CAD per cyclus

	n Voorbeeld 3
Een Associate in Canada behaalt  
het volgende bedrijfsvolume:
Aangezien de Associate 10% van zijn bedrijfsvolume  
buiten zijn thuisland behaalt, is het nieuwe beleid  
inzake vreemde valuta van toepassing.

900 BV
IN DE VS

9,100 BV IN 
CANADA

TOTAAL 
BEDRIJFS-
VOLUME

9%
91%

1,000 BV
IN DE VS

9,000 BV IN 
CANADA

TOTAAL 
BEDRIJFS-
VOLUME

10%
90%

TOTAAL  
BEDRIJFS- 
VOLUME

45%
5%

5%

15%

25%5%

500 BV IN AUSTRALIË

500 BV IN CANADA

1,500 BV IN 
SPANJE

2,500 BV IN 
MEXICO500 BV  

IN JAPAN

4,500 BV  
IN DE VS

*De koersen staan in de tabel op de eerste pagina. (Cijferopmaak is specifiek voor de VS)



LAND AUSTRALIË CANADA SPANJE MEXICO TAIWAN VS
BEREKENING 

PERSOONLIJKE 
WISSELKOERS- 

FACTOR

Percentage van 
BV 5% 5% 15% 25% 5% 45%

Isagenix-
wisselkoersfactor* 79.4% 86.9% 100.0% 89.6% 100.0% 100%

Berekening 
gewogen 

gemiddelde

0.05 x 79.4% 
= 0.040

0.05 x 86.9%  
= 0.043

0.15 x 100%  
= 0.150

0.25 x 89.6% 
= 0.224

0.05 x 100%  
= 0.050

0.45 x 100%  
= 0.450

0.040 + 0.043 + 
0.150 + 0.224 + 
0.050 + 0.450  

= 0.957

De persoonlijke wisselkoersfactor van de Associate is 0.957.

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

De commissiemultiplicator komt uit op 1.22.
1.28 x 0.957 = 1.22Huidige marktwisselkoers 

Canada*
Persoonlijke 

wisselkoersfactor

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 1.22 = 66.09 CAD per cyclus

*De koersen staan in de tabel op de eerste pagina. (Cijferopmaak is specifiek voor de VS)

Indien de Associate in bovenstaand 
voorbeeld in Mexico zit, dan bedraagt zijn 

commissiemultiplicator 1.41 en komt de waarde 
per cyclus uit op 76.01 Mexicaanse peso’s. 

Indien de Associate in Japan zit, dan 
bedraagt zijn commissiemultiplicator 

103.37 en komt de waarde per cyclus uit 
op 5582.10 Japanse yen.

WE KUNNEN NU DE PERSOONLIJKE WISSELKOERSFACTOR VAN DE ASSOCIATE BEREKENEN: 

VEELGESTELDE VRAGEN
 IS DE BELONINGSREGELING GEWIJZIGD?
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. 

 WAT VOOR INVLOED HEEFT DIT OP MIJN COMMISSIEBETALINGEN/-
OVERZICHT?
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.

IS HET HERZIENE BELEID INZAKE VREEMDE VALUTA VAN TOEPASSING OP 
ALLE VERDIENSTEN?
Nee, voor de PIB (Product Introduction Bonus) geldt een vast bedrag voor elke 
markt en dit blijft ongewijzigd.

WAAR KAN IK EEN OVERZICHT VINDEN VAN MIJN BEDRIJFSVOLUME IN EEN 
ANDER LAND/IN ANDERE LANDEN?
U kunt het opgebouwde BV per Isagenix-markt terugvinden bij het onderdeel 
‘Teams’ in uw backoffice.

WAT WIL ISAGENIX BEREIKEN MET HET HERZIENE BELEID?
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.

ALS EEN ASSOCIATE LID WORDT EN BEGINT MET HET OPBOUWEN VAN EEN 
INTERNATIONAAL BV, OP WELK MOMENT KRIJGT MEN DAN EEN FACTOR 
TOEGEKEND?
 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. 

WANNEER WERD HET BELEID INZAKE VREEMDE VALUTA INGEVOERD?
 Voor internationale markten werd het beleid op 26 december 2016 ingevoerd. 
Voor de Amerikaanse markt werd het beleid op 1 januari 2018 ingevoerd. 

STEL DAT IK EEN AMERIKAANSE ASSOCIATE BEN DIE OP 5 JULI 2017 LID IS 
GEWORDEN, IS DIT BELEID INZAKE VREEMDE VALUTA DAN VAN INVLOED OP 
MIJN COMMISSIEBEDRAGEN?
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.

 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?
 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. 

HOE ZAL MIJN NEVENBEDRIJF WORDEN BEÏNVLOED DOOR HET BELEID 
INZAKE VREEMDE VALUTA?
 Associates uit de VS: Op een nevenbedrijf, dat vanaf 1 januari 2018 van start 
is gegaan, is de persoonlijke wisselkoersfactor van toepassing die berekend 
wordt op basis van het bedrijfsvolume van het nevenbedrijf op horizontaal 
niveau.
Internationale Associates: Voor alle nevenbedrijven, ongeacht de 
startdatum, wordt de persoonlijke wisselkoersfactor beoordeeld op basis 
van het bedrijfsvolume van het nevenbedrijf 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.

IS DEZE WIJZIGING VAN INVLOED OP DE TOEGANGSPRIJZEN VOOR 
EVENEMENTEN? 
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.

 WAT IS DE INVLOED ERVAN OP DE JAARLIJKSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN 
VOOR ASSOCIATES? 
 Deze herziening heeft geen invloed op de jaarlijkse lidmaatschapskosten en 
deze kosten worden in de lokale valuta in rekening gebracht. 

HOE VERHOUDT HET BELEID INZAKE VREEMDE VALUTA ZICH TOT ANDERE 
PROMOTIONELE PRIJZEN?
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.
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