
Belangrijke data 

Wedstrijd begint maandag 10 september 2018 (00:01 uur EST)
Wedstrijd eindigt zondag 16 december 2018 (23:59 EST)
Reisdata donderdag 7 - maandag 11 februari 2019
 
Opengesteld voor alle Associates in het VK,  
Ierland, Nederland, België en Spanje. 

Speciale gasttrainer 
Isagenix Millionaire  

Lisa DeMayo

Locatie Hard Rock Hotel Tenerife, Spanje

Chase the Sun Challenge  
 

Maak kans op de winterreis van je leven naar de zon! 
 

Bereid je voor op een exclusieve wintervlucht. Laat je bedrijf groeien, onderneem  
actie en regel vandaag nog jouw plek in deze individuele race naar succes. 

English

Chinese

French

Spanish

Korean



Kwalificeer je voor de reis van je leven! 

Bereik een van de nieuwe niveaus hieronder om zeker te zijn van deelname aan de 
Chase the Sun Challenge: 

Niveau 1
18.000 BV

Niveau 2
12.000 BV

Niveau 3
6.000 BV

Niveau 4
4.000 BV

Betaalde uitnodiging  
voor twee†

Betaalde uitnodiging 
voor twee†

Betaalde uitnodiging 
voor één† 

Betaalde uitnodiging 
voor één† 

Suite-accommodatie 
voor twee

Accommodatie 
voor twee

Gedeelde 
tweepersoonsac-
commodatie ^

Gedeelde 
tweepersoonsac-
commodatie ^

Retour*vlucht 
voor twee

Retour*vlucht 
voor twee

Retourvlucht * 
voor één

Vervoer over 
land voor twee

Vervoer over 
land voor twee 

Vervoer over 
land voor één 

Spabehandeling  
voor twee met Isagenix 
Millionaire Lisa DeMayo 

Ontvang gratis producten bij registratie! 
 
Wil je deelnemen aan de Chase the Sun Challenge? Meld je aan  
via je Back Office tussen maandag 10 – zondag 23 september en  
je ontvangt één doos e-Shot™ en één doos IsaLean Bar™ Chocolate 
Decadence gratis!
 

Wil je een 5-sterrenreis winnen met leuke activiteiten, teambuilding en exclusieve 
training met Isagenix Millionaire Lisa DeMayo!? 

^ Gedeelde tweepersoonsaccommodatie met een andere winnende Associate.    
† Inclusief activiteiten, een aantal maaltijden, geschenken en merchandise.
* Retourvluchten vanaf locaties die Isagenix bepaalt.
**  Associates die niveau 4 bereiken moeten op eigen kosten vluchten en vervoer over land naar het vliegveld regelen.

Verdien punten met de introductie van nieuwe klanten en help hen bij het delen met vrienden.  
Hoe meer punten je verdient, hoe groter de prijs! Weet je wat het allermooiste is? Voor deze reis  
is een onbeperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus roep je teamgenoten bij elkaar en misschien  
gaan jullie samen op avontuur. Voor deze individuele wedstrijd moet je tijdens de wedstrijdperiode 
minimaal 10 klanten inschrijven met een eerste bestelling van minimaal 150 BV of meer.  
Lees hieronder verder wat je moet doen om deze reis te verdienen. 



 
Lisa DeMayo is een drukbezette alleenstaande moeder  
die naast het opvoeden van haar drie kinderen een enorm 
succesvol bedrijf heeft opgebouwd. Lisa is een gecertificeerd 
levenscoach en leiderschapscoach. Ze leert anderen graag 
hoe ze hun eigen lot kunnen creëren. 

Tijdens de exclusieve training van Lisa bouw je aan je 
overtuiging, verstevig jij je persoonlijke Isagenix bedrijfsvisie 
en zie je dat alles mogelijk is! Als je er klaar voor bent om 
jouw bedrijf naar een hoger plan te tillen en langdurig succes 
te bereiken, mis dan niet deze kans op een persoonlijke 
training met Lisa.

Hoe kwalificeer je
Je verdient BV-punten (Business Volume) door je nieuwe klanten op weg te helpen met Isagenix en door ze te laten 
zien hoe ook zij nieuwe klanten op weg kunnen helpen. Elke keer wanneer zij en hun nieuwe klanten een bestelling 
plaatsen, verdien jij BV-punten. Dit noemen we ‘You Share, They Share’ en in de afbeelding zie je hoe het werkt. 

Misschien heb je al een klantenbestand en dat is geweldig! Maar voor de Chase the Sun Challenge tellen 
BV-punten alleen voor bestellingen gedurende de wedstrijddata van je nieuwe klanten en hun nieuwe  
klanten. Eén van jouw nieuwe 4PET-leden kan niet meer dan 75% bijdragen aan je totale wedstrijdvolume. 

Leer van gasttrainer Millionaire 
Lisa DeMayo 13-Star Platinum, 13-Star Crystal Executive
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Meld je aan via de Back Office op het tabblad 'Contests & 
Promotions' en selecteer Chase the Sun Challenge. 

Registratie is van maandag 10 september 2018, 00:01 uur  
(EST) tot zondag 18 november 2018, 23:59 uur (EST). 

 

Volg het systeem ‘You Share, They Share’ voor het opbouwen van 
een nieuw klantenbestand door Isagenix te delen met nieuwe klanten 
en die nieuwe klanten laten zien hoe ook zij hun nieuwe klanten op  
weg kunnen helpen. Alle bestellingen die tijdens de wedstrijdperiode 
worden geplaatst door klanten in jouw nieuwe klantenbestand tellen 
mee voor jouw totale aantal BV-punten. 

Meer informatie over ‘You Share, They Share’ lees je in het 
script en de flyer op IsagenixBusiness.com. 

En het hoeft daar niet te stoppen. Je blijft BV-punten genereren uit  
4 niveaus van jouw persoonlijk ingeschreven team. 

Hoe meer je verdient, hoe groter de prijs. Bereik niveau  
4 met 4.000 BV-punten om je te kwalificeren voor een uitnodiging. Leg de 
lat hoog voor niveau 1 met 18.000 BV en een volledig verzorgde reis voor 
twee, inclusief een spabehandeling met Isagenix Millionaire Lisa DeMayo! 

Volg deze 3 eenvoudige stappen:

1

2

3
Extra regels
•   Om je te kwalificeren voor een plek, moet je nieuwe 4PET minimaal 4.000 BV produceren. 
•   Leden moeten gedurende de wedstrijdperiode 10 nieuwe klanten of meer inschrijven met een  

eerste bestelling van minimaal 150 BV.
•   Niet één van jouw nieuwe 4PET mag meer dan 75% bijdragen aan je totale 4PET BV gedurende  

de wedstrijdperiode.



Hoe kan ik me inschrijven?
Meld je aan via de Back Office op het tabblad 'Contests & Promotions' en selecteer 'Chase the Sun Challenge'.  
Registratie is van maandag 10 september 2018, 00:01 uur (EST) tot zondag 18 november 2018, 23:59 uur (EST). 

Tellen eerdere inschrijvingen die door mijn huidige 4PET zijn gedaan mee voor mijn kwalificatie? 
Nee. Alleen de BV van nieuwe klanten die in jouw 4PET zijn ingeschreven van 10 september 2018 tot 16 
december 2018 (EST) tellen mee voor de Chase the Sun Challenge.

Veelgestelde vragen

Huidige 4PET voor de Chase the Sun Challenge Nieuwe inschrijvingen na de Chase the Sun Challenge

Wanneer kan ik aan de slag gaan met het opbouwen van mijn 4PET en het genereren van BV? 
BV voor je nieuwe 4PET genereer je van maandag 10 september 2018, 00:01 uur (EST) tot zondag 16 
december 2018, 23:59 uur (EST). Tijdens de wedstrijdperiode neemt BV cumulatief toe. Om te kwalificeren 
moet de nieuwe inschrijvingen: 

 •  een nieuwe preferred customer of Associate van Isagenix zijn 
 •  18 jaar of ouder zijn 
 •  een burger of belasting betalende ingezetene op zijn/haar thuismarkt zijn 
 •  de eigen contributie betaald hebben via de Isagenix-website 
 •  voldaan hebben aan alle andere inschrijvingseisen zoals vermeld in 'Beleid en procedures' 

Hoe kan ik het BV van mijn 4PET volgen? 
BV gegenereerd door jouw 4PET wordt weergegeven in je individuele Chase the Sun Challenge-rapport  
in je Back Office. Je kunt het rapport bekijken door naar de sectie 'Contests & Promotions' of 'Reports'  
onder 'Business' te gaan. 

Hoe verdien ik mijn gratis producten voor aanmelden?
Registreer tussen maandag 10 september en zondag 23 september in je Back Office en je verdient  
een doos e–Shots en een doos IsaLean repen.  Voor je gratis lekkernijen worden productcoupons  
op vrijdag 28 september in je Back Office geladen en die kun je bij je volgende bestelling gebruiken.

Deze tellen mee voor de Chase the Sun Challenge

Deze tellen niet mee voor de Chase the Sun Challenge



Algemene voorwaarden

Veelgestelde vragen (vervolg)

Alleen opengesteld in het VK, Ierland, Nederland, België en 
Spanje. Voor deelname moet jouw Isagenix-positie alleen door 
jou (de wettelijke naam) en, indien van toepassing, je partner 
(erkenningsnaam) worden uitgevoerd, met uitsluiting van  
alle andere individuen. Door deelname stem je volledig en 
onvoorwaardelijk in met deze algemene voorwaarden  
en eventuele actievoorwaarden, veelgestelde vragen,  
of gepubliceerde richtlijnen en de beslissingen van Isagenix,  
die definitief en bindend zijn in alle aangelegenheden die 
verband houden met de wedstrijd. Herintredingspunten worden 
berekend als deel van de originele organisatie. De orspronkelijke 
inschrijvende sponsor zal worden beloond met alle in 
aanmerking komende inschrijvings-BV, indien een wijziging  
van plaatsing voorkomt. Prijzen zijn niet overdraagbaar, 
niet-restitueerbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor 
contante waarde. Vluchten moeten worden ingewisseld bij  
de reisagent van Isagenix. Vervoer over land naar en van de 
luchthaven van Tenerife is alleen inbegrepen bij reizen met 
Isagenix groepsvluchten. Isagenix betaalt kosten in verband  
met vlucht of vervoer niet terug. Alle winnaars van de wedstrijd 
moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort en zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen visum voor reizen naar Spanje 
(indien van toepassing). De regels van de wedstrijd kunnen 
door Isagenix worden gewijzigd. Isagenix behoudt zich het 
recht voor om volume, compensaties, erkenning of andere 
incentives die tijdens of in samenhang met deze wedstrijd 
worden toegekend, te controleren, aan te passen of te weigeren 
om erop toe te zien dat in de geest van de wedstrijd wordt 
gehandeld. Inschrijvingen door Associates, herinschrijvingen 
en productbestellingen die, naar het oordeel van Isagenix, 

uitsluitend worden gedaan ten behoeve van de wedstrijd, 
worden mogelijk niet meegeteld in de wedstrijd. Alle leden  
zijn onderworpen aan standaard nalevingscontroles zowel 
tijdens als na sluiting van de wedstrijd; prijzen kunnen te allen 
tijde door Isagenix worden ingetrokken. Onopgeloste 
nalevingskwesties zijn van invloed op de uiteindelijke prijs.  
Alle gedrag dient in overeenstemming te zijn met de 
Gedragscode en Beleid en procedures. Deze kun u vinden 
op IsagenixCompliance.com. Elke persoon die probeert het 
compensatieplan of de wedstrijd te manipuleren of anderszins 
probeert de regels te omzeilen, verliest alle rechten op punten 
en het ontvangen van een prijs en wordt uitgesloten van de 
wedstrijd. Beloningen kunnen worden verrekend in het geval 
van restituties van productverkopen die werden gebruikt om  
in aanmerking te komen voor de wedstrijd. De waarde van 
niet-monetaire prijzen kunnen worden aangegeven als 
belastbaar inkomen voor zover vereist volgens toepasselijke 
wetgeving. Winnende leden kan worden gevraagd om een 
prijsacceptatieovereenkomst te sluiten en vrij te geven voordat 
zij een prijs ontvangen die uit de wedstrijd voortvloeit. Het niet 
binnen een redelijke termijn retourneren van een dergelijke 
overeenkomst, zoals aangegeven door Isagenix, zal resulteren  
in diskwalificatie en verbeurdverklaring van de toepasselijke 
prijs. Ontvangers moeten een goede reputatie hebben bij 
Isagenix ten tijde van het evenement om deel te mogen nemen 
en incentives te ontvangen, zoals toegang, vliegkosten en/of 
hotelaccommodatie. Ontvangers die geen goede reputatie 
hebben, zien af van en verliezen alle rechten, incentives  
en prijzen met betrekking tot deze wedstrijd. Extra regels  
en verplichtingen kunnen van toepassing zijn.

Wat is de invloed van retourzendingen op mijn BV-totaal? 
Retourzendingen worden van je BV-totaal afgetrokken nadat een retourorder door ons retourmagazijn is 
ontvangen en is verwerkt door Isagenix Corporate Office.  

Wat als een van mijn 4PET-leden zich op een internationale markt bevindt? 
Internationale inschrijvingen die adequaat gevalideerd zijn op hun thuismarkt mogen teamlid zijn van je 4PET.  
We maken je erop attent dat je wel een International Sponsorship nodig hebt om een internationaal BV te 
genereren. Ga voor meer informatie over International Sponsorships naar IsagenixBusiness.com. 

Kan ik een gast meebrengen?
Geweldig nieuws, we hebben nieuwe niveaus toegevoegd aan deze wedstrijd! Als je niveau 1 of 2 bereikt, 
betalen wij voor een gast die je mee wilt brengen. Als je niveau 3 of 4 behaalt, kun je een supplement  
van £ 1.250/€ 1.390 betalen voor een extra gast (exclusief vlucht en vervoer) zodat je je bedrijfspartner/
levenspartner/4PET/sponsor mee kunt nemen. Houd er rekening mee dat je gast aan een nalevingscontrole 
wordt onderworpen voor het supplement kan worden betaald.
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