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Zorg dat je een plek wint en ga met ons mee op een exclusieve stedentrip naar Parijs, de 
lichtstad! Geniet tijdens een diner van het uitzicht vanaf de Eiffeltoren, verblijf in een luxe 
4-sterrenaccommodatie op loopafstand van de Champs-Élysées en krijg een bedrijfstraining 
van onze speciale gasttrainer. Dit is jouw kans om de reis van je leven te winnen en enorm 
succes te bereiken met je bedrijf.  
 
 LOCATIE:
Parijs, Frankrijk 

Opengesteld voor alle associates in het VK, Ierland, Nederland, België en Spanje

MELD JE AAN  
VOOR DE GEWELDIGE 
STEDENTRIP NAAR  
PARIJS!  



 

  * Reisdata vrijdag 5 juli – zondag 7 juli 2019. Een aantal maaltijden is inbegrepen. Accommodatie is gebaseerd op gedeelde 

tweepersoonsaccommodatie.  

** In Parijs, bij groepsreis. 

*** De uitgenodigde gast moet bedrijfspartner of levenspartner van de winnende accounthouder zijn, of in hun 4 PET minimaal  

de erkenningsrang Manager hebben.

Retourreis naar Parijs* 
 
 
Accommodatie in het Hôtel California* 
 
 
Vervoer over land** 
 
 
Exclusieve training met een Isagenix Millionaire 
 
 
Leuke activiteiten 
 
 
Cadeaus en merchandising van IsaRally Paris

 

Top 5  
kan een 

gastmeenemen*** 

TOP 30 PUNTENWINNAARS ONTVANGEN:

Bonus!REGISTREER JE VOOR DE WEDSTRIJD 
EN ONTVANG GRATIS PRODUCTEN!

Registreer tussen maandag 11 en zondag 
24 februari en ontvang één doos e-Shots 
en één doos AMPED™ Hydrate.  
 
Meld je binnen deze periode aan via jouw 
Back Office en je gratis productcoupons 
worden op vrijdag 1 maart geladen.



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.  
 
Misschien heb je al een klantenbestand en dat is geweldig! Maar voor de  
IsaRally Paris Challenge tellen BV-punten alleen voor bestellingen gedurende  
de wedstrijddata van je NIEUWE klanten en hun NIEUWE klanten. Je genereert  
BV-punten uit 4 niveaus van jouw persoonlijk ingeschreven team.

DE REGELS  
 
l    Deelnemers die de top 30 halen, komen in aanmerking voor de reis. Wie in de  

top 5 eindigt, wint ook een plekje voor een gast. 

l   Om je te kwalificeren, moet je nieuwe 4 PET minimaal 5.000 BV produceren. 

l    Leden moeten gedurende de wedstrijdperiode 10 nieuwe klanten of meer  
inschrijven met een eerste bestelling van minimaal 150 BV. 

l   Niet één van jouw nieuwe 4 PET mag meer dan 75% bijdragen aan je  
totale 4 PET BV gedurende de wedstrijdperiode.



VOLG DEZE 3 EENVOUDIGE STAPPEN

En dat is niet alles. Je blijft BV-punten genereren uit 4 niveaus van jouw persoonlijk 
ingeschreven team.

Meer informatie over ‘You Share, They Share’ lees je in het script en de flyer op 
IsagenixBusiness.com.    
PLAATS JE IN DE TOP 30 PUNTENVERDIENERS 
en win een plek voor deze exclusieve reis.  
 
BEREIK DE TOP 5  
en je mag een gast meenemen!

1

2

3

MELD JE AAN  
via de Back Office op het tabblad 'Contests & Promotions' en selecteer IsaRally Paris. 
 
Registreren kan van maandag 11 februari 2019, 00:01 uur (EST) tot zondag 14 april 
2019, 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 hen te 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.



VEELGESTELDE VRAGEN
 
HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?   
Meld je aan via de Back Office op het tabblad 'Contests & Promotions' en selecteer 'IsaRally Paris'.  
Registratie is van maandag 11 februari 2019, 00:01 uur (EST) tot zondag 14 april 2019, 23:59 uur (EST).

TELLEN EERDERE INSCHRIJVINGEN DIE DOOR MIJN HUIDIGE 4 PET ZIJN GEDAAN  
MEE VOOR MIJN KWALIFICATIE?  
Nee. Alleen de BV van nieuwe klanten die zijn geschreven van maandag 11 februari 2019, 00:01 uur (EST)  
tot zondag 12 mei 2019, 23:59 uur (EST) in jouw 4 PET tellen mee voor de IsaRally Paris Challenge. 

 

 

 

 
 
WANNEER KAN IK AAN DE SLAG GAAN MET HET OPBOUWEN VAN MIJN  
4 PET EN HET GENEREREN VAN BV?  

BV voor je nieuwe 4 PET genereer je van maandag 11 februari 2019, 00:01 uur (EST)  
tot zondag 12 mei 2019, 23:59 uur (EST). Tijdens de wedstrijdperiode neemt BV cumulatief toe. 

Voor kwalificatie moeten 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'  

Je moet gedurende de wedstrijdperiode 10 nieuwe klanten of meer inschrijven met een  
eerste bestelling van minimaal 150 BV.

HOE KAN IK HET BV VAN MIJN 4 PET VOLGEN? 
 BV gegenereerd door jouw 4 PET wordt weergegeven in je individuele rapport  

van de IsaRally Paris Challenge in je Back Office. Je kunt het rapport bekijken door  
naar de sectie 'Contests & Promotions' of 'Reports' onder 'Business' te gaan. 



Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Spanje

HOE VERDIEN IK MIJN GRATIS PRODUCTEN VOOR AANMELDEN?  
Registreer tussen maandag 11 februari 2019, 00:01 uur (EST) en 24 februari 2019, 23:59 uur (EST) en je krijgt  
gratis een doos e–Shots en een doos AMPED Hydrate. Voor je gratis lekkernijen worden productcoupons op  
vrijdag 1 maart in je Back Office geladen en die kun je bij je volgende bestelling gebruiken.

 
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  
4 PET. 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?  
Wil je een gast meebrengen? Win een plek in de top 5 van de ranglijst en wij betalen ook de kosten voor jouw  
gast op deze reis. Dit doen we voor slechts vijf gasten, dus ga aan de slag! 

Je gast kan een bedrijfs- of levenspartner zijn, of in je 4 PET. Is jouw genomineerde gast in je 4 PET,  
dan moet deze minimaal de erkenningsrang Manager hebben en nu actief zijn. Houd er rekening mee  
dat gasten aan een nalevingscontrole worden onderworpen.

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 oorspronkelijke 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. De reis naar Parijs moeten worden ingewisseld bij  
de reisagent van Isagenix. Je reis met de Eurostar of een vliegtuig. Het besluit hierover wordt genomen door Isagenix. Afwijkingen van de groepsreis worden 
geaccepteerd, maar zijn voor eigen rekening van de reiziger, alsmede vervoer over land. Vertrek van vliegveld/treinstation: Amsterdam, Brussel, Londen, Madrid, 
Malaga, Manchester. Vervoer over land naar en van de luchthaven of het treinstation van Parijs is alleen inbegrepen bij reizen met Isagenix-groep. Isagenix betaalt 
kosten in verband met de reis 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 Frankrijk (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, reizen 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. Alle regels staan op eu.isafyi.com
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