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CRYSTAL RESET

27 januari 2020 t/m 12 juli 2020

WERKWIJZE

Pak een tweede kans aan om tot wel € 1.625,- aan Crystalbonussen te verdienen.

Als u Associate bent in het VK, Ierland, Nederland, België of Spanje, heeft u dankzij deze reset
de mogelijkheid om de rang Crystal en Crystalbonussen te verdienen, ongeacht wanneer u
oorspronkelijk lid werd van Isagenix of een Associate werd. De actieperiode begint op  
27 januari 2020.

Verdien tot wel € 1.625,- extra aan bonussen door de rang Crystal Executive te bereiken en op  
12 juli 2020 10 Consultants te hebben ontwikkeld.

Verdien uw bonussen voor Crystal Reset! ‡

‡ De mogelijke verdiensten voor deze actie Crystal Reset gaan uit van het beste scenario tijdens de actieperiode 
en zijn niet gebruikelijk of gemiddeld. Isagenix garandeert geen enkel bedrag aan verdiensten.

Als uw Erkenningsrang 
op 27 januari 2020 als 

volgt was:

Crystal Manager 
Bonus 

Deadline: 29 maart 2020

Crystal Director 
Bonus 

Deadline: 17 mei 2020

Crystal Executive 
Bonus 

Deadline: 12 juli 2020

TOTAAL

Associate or Consultant €203 €609 €813 €1625

Manager or Crystal 
Manager €609 €813 €1422

Director or Crystal 
Director €813 €813

Executive or Crystal 
Executive €203 €609 €813 €1625
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De wedstrijdregels kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving door Isagenix worden gewijzigd. Isagenix behoudt zich het recht voor om 
een volume, vergoeding, erkenning of andere beloningen die worden toegekend tijdens deze wedstrijd, of die hieruit voortvloeien, te controleren, te wijzigen of te 
weigeren om ervoor te zorgen dat de doelstelling van de wedstrijd wordt bereikt.

Sponsorschappen en productbestellingen van Associates die, naar eigen inzicht van Isagenix, alleen plaatsvinden respectievelijk geplaatst worden om hoger te 
eindigen in de wedstrijd, mogen niet worden meegeteld voor de wedstrijd. Als Isagenix producten weer terugneemt, mag Isagenix het volume en een eventueel uit 
deze bestelling voortvloeiende beloning in mindering brengen.

VEELGESTELDE VRAGEN 
V: Wat is mijn Erkenningsrang?

A: Uw Erkenningsrang is de hoogste rang die u ooit met uw Isagenix-bedrijf heeft gehaald. U kunt uw Erkenningsrang zien 
staan aan de linkerkant van de homepage van uw backoffice.

V: Waar kan ik zien hoeveel persoonlijk Ingeschreven Paid-as Consultants ik momenteel heb?

A: Het Crystal Reset-rapport toont hoeveel Paid-as Consultants u momenteel heeft in uw 1PET. Vanaf 27 januari kunt u dit 
rapport in uw backoffice raadplegen.

V: Wat is mijn 1PET?

A: De 1PET is het eerste niveau van uw persoonlijk ingeschreven team. Persoonlijk ingeschreven wil zeggen dat u iemand,als 
klant of Associate helpt om een lidmaatschapsaccount bij Isagenix te openen. Deze persoon wordt dan beschouwd als uw 
persoonlijk ingeschreven lid en krijgt een plaats op de plaatsingsboom van uw team toegewezen. Dit kan ofwel bij uw linker, 
ofwel bij uw rechter verkoopteam zijn.

V: Als ik een bonus voor de Crystal Reset verdien, wanneer ontvang ik deze dan?

A: Als u aan de voorwaarden voor het verdienen van deze bonus voldoet, wordt uw bonus uitgekeerd in de week nadat u aan 
de voorwaarden hebt voldaan.

V: Kan ik inactieve Consultants opnieuw activeren om de Crystalbonussen te verkrijgen?

A: Nee. De stijgingen in rang voor de Crystal Reset worden alleen gebaseerd op inschrijvingen die vanaf 27 januari 2020 
plaatsvinden en op stijgingen in rang van uw 1PET die nog nooit de status Consultant hebben bereikt.

Isagenix behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een volume of beloning te weigeren in het geval dat activiteiten 
worden gezien als manipulatief of in strijd met de beleidsregels en procedures van Isagenix en om een volume, vergoeding, 
erkenning of andere voordelen die worden toegekend naar aanleiding van deze actie te controleren, te wijzigen of te weigeren 
om ervoor te zorgen dat de doelstelling van de actie wordt bereikt. Kwalificaties en regels kunnen op elk gewenst moment 
zonder voorafgaande kennisgeving door Isagenix worden gewijzigd. Alle bonussen die via deze actie worden verdiend, worden 
een week later uitbetaald. Alle data eindigen om 23.59 uur EST. Deelname staat open voor actieve Associates in het VK, Ierland, 
Nederland, België en Spanje. 

Aanvullende regels en verplichtingen kunnen van toepassing zijn. De mogelijkheid om inkomsten te verdienen via de Isagenix 
beloningsregeling en deze actie hangt af van tal van factoren, waaronder de zakelijke, sociale en commerciële vaardigheden, 
persoonlijke ambitie en activiteit, beschikbare tijd en financiële middelen, en toegang tot een groot netwerk van familieleden, 
vrienden en zakelijke contacten van de specifieke Associate. Isagenix kan en zal geen specifiek bedrag aan verdiensten of mate 
van succes met de beloningsregeling of acties zoals deze garanderen. Zelfs bij Associates die aanzienlijk veel tijd, energie en 
financiële middelen investeren, kan het voorkomen dat ze onvoldoende succes behalen. Zie voor de gemiddelde verdiensten 
IsagenixEarnings.com.
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