DIT WILT U ZEKER NIET MISSEN!

KWALIFICATIE VAN 3 SEP T/M 2 DEC 2018

DE ALLEREERSTE START LEADERSHIP RETREAT
BELOOFT EEN ONGELOOFLIJKE EN ONVERGETELIJKE REIS TE WORDEN.
We gaan naar Cusco in Peru om een avontuur te beleven waar u het de komende jaren nog over zult hebben. Ga
met ons mee naar het land van oude steden en de fameuze Inca-ruïnes waar we op excursie zullen gaan naar een
van de zeven wereldwonderen, namelijk Machu Picchu. Tijdens deze unieke kans zullen we de adembenemende
uitzichten bekijken en helemaal opgaan in de lokale cultuur. Elke dag zit barstensvol gedenkwaardige excursies en
leermogelijkheden. Dit is echt een droomreis die u niet aan u voorbij kunt laten gaan!

WINNAARS
ONTVANGEN

5 DAGEN EN 4 NACHTEN IN
CUSCO (PERU) – APRIL 2019

WAT TE
VERWACHTEN

DAG OM IETS
TERUG TE DOEN
VOOR ANDEREN

HOTEL-ACCOMMODATIES

TOT WEL $ 1.500 AAN
VLUCHTEN*

VERVOER TER PLAATSE IN
PERU

SCHITTERENDE EXCURSIE
(MACHU PICCHU)

EXCLUSIEVE
LEIDERSCHAPSTRAINING

CULTURELE EN HISTORISCHE
BELEVENISSEN

* Onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van de actie en controle door Isagenix.

WILT U WAT PLAATSEN BEZOEKEN WAAR SOMMIGEN SLECHTS VAN KUNNEN DROMEN, EEN
BIJDRAGE LEVEREN AAN HET LEVEN VAN ANDEREN EN EEN DUURZAAM EFFECT HEBBEN OP
DE HELE GEMEENSCHAP?!

Verdien uw trip naar Peru door te eindigen in de top 50 wereldwijde START-bedrijven, door te voldoen aan onderstaande
voorwaarden en door de meeste punten voor de kwalificatie te vergaren. U HEEFT HIER KRAP 90 DAGEN DE TIJD
VOOR! BEGIN VANDAAG NOG MET HET VERDIENEN VAN PUNTEN!

KWALIFICEREN EN VERDIENEN VAN PUNTEN TIJDENS DE KWALIFICATIEPERIODE:*
STAP 1: Lid zijn van de START-gemeenschap (18 t/m 35 jaar oud).†

STAP 2: Voldoe aan de minimale erkenningsrang van 3 sterren Golden Circle (START 1000).
STAP 3: Bereik de rang Paid-as Executive voor minimaal één week
STAP 4: Verdien zoveel punten dat u de top 50 haalt door nieuwe klanten in te schrijven en persoonlijk ingeschreven
Associates te ontwikkelen. [Alle punten die worden verzameld tijdens de kwalificatieperiode zullen meetellen voor
uw definitieve aantal punten voor de actie, op voorwaarde dat u op enig moment tijdens de kwalificatieperiode (3
sep t/m 2 dec 2018) voldoet aan de minimumeisen voor kwalificatie (stappen 4 t/m 1)].

HET PUNTENSYSTEEM:‡
1 punt = voor elke nieuwe persoonlijk ingeschreven klant met een eerste productaankoop van 100 - 149 BV.
2 punten = voor elke nieuwe persoonlijk ingeschreven klant met een eerste productaankoop van 150-199 BV of meer
3 punten = voor elke nieuwe persoonlijk ingeschreven klant met een eerste productaankoop van 200 BV of meer
5 punten = voor het ontwikkelen van een persoonlijk ingeschreven klant tot Consultant voor de eerste keer.
10 punten = voor het ontwikkelen van een persoonlijk ingeschreven klant tot Manager voor de eerste keer.
15 punten = voor het ontwikkelen van een persoonlijk ingeschreven klant tot Director voor de eerste keer.
20 punten = voor het ontwikkelen van een persoonlijk ingeschreven klant tot Executive voor de eerste keer.
De top 50 bedrijven met de meeste punten die voldoen aan de minimumeisen voor kwalificatie slepen een trip naar
Peru in de wacht! Bekijk elke week via het tabblad ‘RETREAT’ op STARTYourLife.com wat uw positie is. Elke week
wordt er een e-mail naar de START-leden (Directors en hoger) verzonden waarin zij op de hoogte worden gesteld
van de punten die ze hebben verdiend!

VEELGESTELDE VRAGEN
WAT GEBEURT ALS IK DE RANG 3-STERREN GOLDEN CIRCLE BEREIK IN DE ACTIEPERIODE?
Alle punten die worden verdiend tijdens de actieperiode tellen mee voor uw totaalscore, ongeacht de datum tijdens de
actieperiode, zodra u de minimale rang voor kwalificatie van 3-sterren Golden Circle bereikt en de status Paid-as-Executive
gedurende minimaal een week handhaaft. Zodra u voldoet aan beide minimumeisen komt u ervoor in aanmerking om mee
te dingen naar een plek in de top 50 bedrijven met de meeste punten en komt u te staan op de officiële ranglijst START
1000.

HOE ZIT HET MET GECOMBINEERDE ACCOUNTS VAN ECHTGENOTEN?
Het is voor echtgenoten die afzonderlijke accounts hebben niet toegestaan om de punten te combineren.

ALS IK MEZELF KWALIFICEER VOOR DE START LEADERSHIP RETREAT MAAR NIET IN STAAT BEN OM TE GAAN,
MAG IK MIJN PLEK DAN AAN IEMAND ANDERS GEVEN?
Nee, dit evenement is exclusief voorbehouden aan personen die zich kwalificeren.

WELKE MARKTEN KUNNEN MEEDOEN AAN DEZE ACTIE?
Deze actie is beschikbaar voor START-leden in alle markten van Isagenix die officieel open zijn voor Isagenix op de
begindatum van de actie (3 sep 2018), tenzij bij wet verboden of beperkt.
* Onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van de actie en controle door Isagenix.
† Moet een lid zijn gedurende ten minste één dag tijdens de kwalificatieperiode (3 sep 2018 – 2 dec 2018).
‡ Isagenix mag tijdens de kwalificatieperiode naar eigen inzicht beloningen geven of acties houden die het aantal punten kunnen verhogen dat een
Associate kan verdienen. Punten worden alleen toegekend aan de gekwalificeerde Associate die de punten heeft verdiend. Punten kunnen niet worden
overgedragen, cadeau worden gedaan of verkocht aan anderen of bedrijven.

ALGEMENE VOORWAARDEN
De kwalificatieperiode begint om 00.00 uur (EST) op 3 september 2018
en loopt tot 23.59 uur (EST) op 2 december 2018. Alle data zijn gebaseerd
op de 4-4-5-provisiekalender van Isagenix. De eindbeoordeling van de
punten van degenen die zich voor de Retreat hebben gekwalificeerd zullen
pas rond 17 december 2018 worden bepaald om ervoor te zorgen dat de
kwalificaties van elke potentiële winnaar niet veranderen, waaronder als
gevolg van aftrek van punten op basis van geretourneerde producten of
anderszins.
De winnaars van de actie moeten de actieve status van Onafhankelijke
Isagenix Associate behouden en moeten een goede reputatie bij Isagenix
genieten ten tijde van de Retreat om het evenement te mogen bijwonen
en om eventuele beloningen zoals vlucht, hotel-accommodaties, etc.
te mogen ontvangen. Winnaars die niet de actieve status behouden of
geen goede reputatie genieten, verliezen en doen daarbij afstand van
alle punten, rechten, beloningen en prijzen uit hoofde van deze actie.
Winnaars mogen geen contant geld of alternatieve accommodaties of
prijzen ontvangen in plaats van de verdiende prijzen/beloningen De
geldwaarde van de prijzen, zoals reizen en accommodaties, is mogelijk
belast. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgewisseld
voor geld. Voor zover toegestaan kan winnaars worden verzocht om een
verklaring van het recht op deelname en uitsluiting van aansprakelijkheid
te ondertekenen en aan Isagenix te retourneren en ervoor zorgen dat
hun eventuele gasten deze verklaring ondertekenen en aan Isagenix
retourneren, teneinde de Retreat in ontvangst te mogen nemen en/of eraan
te mogen deelnemen. Indien een dergelijke verklaring niet binnen een
redelijke termijn, zoals gesteld door Isagenix, wordt geretourneerd, zal dit
leiden tot diskwalificatie en verval van alle punten, rechten, beloningen en
prijzen. De actie is onderworpen aan alle nationale, federale, regionale, en
lokale wet- en regelgeving die van toepassing is in het rechtsgebied waar
een deelnemende Associate verblijft. Indien wetgeving in een betreffend
rechtsgebied voorschrijft dat er wijzigingen dienen te worden aangebracht
in de actie die de bedoeling en geest van de actie ondermijnen of die tot
een aanzienlijk voor- of nadeel van de Associates zouden leiden die in dit
rechtsgebied verblijven, dan zal de actie op dergelijke locaties worden
teruggetrokken en nietig worden verklaard. Nietig indien bij wet verboden
of beperkt. Aanvullende regels en verplichtingen kunnen van toepassing
zijn.
Bedragen voor vluchten die niet zijn verbruikt, zullen op geen enkele wijze
worden uitgekeerd. Winnaars van de actie moeten in het bezit zijn van een
geldig paspoort en zijn zelf verantwoordelijk voor een visum of ESTA.*
Isagenix behoudt zich het recht voor om volumes, vergoedingen,
erkenningen, punten en/of beloningen die tijdens of als gevolg van
deze actie zijn toegekend te controleren, wijzigen of te weigeren om te
zorgen dat de doelstelling van de actie wordt bereikt en dat deelnemers
voldoen aan de beleidsregels en procedures voor Isagenix Associates.
De kwalificaties kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande
aankondiging door Isagenix worden gewijzigd. Isagenix kan de actie
om elke willekeurige reden beëindigen of wijzigen, met inbegrip van
fraude en technische storingen die de integriteit van de actie zoals
bepaald door Isagenix nadelig kunnen beïnvloeden. Eenieder die tracht
de teambeloningsregeling van Isagenix of de actie te manipuleren of
anderszins tracht de regels te omzeilen, verliest alle rechten om punten,
prijzen en beloningen te krijgen en zal worden gediskwalificeerd voor
de actie en deelname aan de Retreat. Alle klachten met betrekking tot
kwalificaties en punten worden pas in behandeling genomen na afloop
van de kwalificatieperiode. Als u een terechte klacht heeft, kunt u een
e-mail sturen naar STARTYourLife@IsagenixCorp.com waarin u de klacht
toelicht en een oplossing voorstelt, vergezeld van feiten en documenten ter
onderbouwing. In de tussentijd en ongeacht uw punten van zorg, wordt u
aangemoedigd om verder te gaan met het najagen van de kwalificatie en
het verdienen van punten alsof de voorgestelde oplossing en/of bijstelling
van de punten niet zullen worden aanvaard. Alle leden zijn onderworpen
aan de standaardcontroles op naleving, zowel tijdens als na afloop van
de actie, en prijzen en beloningen kunnen te allen tijde door Isagenix
worden ingetrokken. Lopende zaken op het gebied van naleving kunnen
een nadelig effect hebben op het in aanmerking komen voor prijzen en
beloningen. Punten kunnen worden ingetrokken indien, onder meer de
redenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, persoonlijk
ingeschreven klanten/leden hun lidmaatschap/account opzeggen of
producten retourneren waarvoor punten zijn toegekend tijdens de actie.
Punten kunnen niet worden overgedragen, toegekend, cadeau worden
gedaan of verkocht aan anderen of bedrijven.

18-JB050-B • 082818

DE PRIJS IS BEPERKT TOT:
• Economyvlucht voor winnaars van de promotie, waarbij per bedrijf
maximaal 1500 USD wordt vergoed.*

* Onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van de actie en controle door Isagenix.

• Vier overnachtingen voor elke winnaar. (Hotel en kamer zullen door
Isagenix worden gekozen.)
• Geselecteerde maaltijden, voeding en dranken. (Zoals verstrekt door
Isagenix tijdens de Retreat.)
• Vervoer ter plaatse van en naar het hotel en evenementen in Peru.
ELKE WINNAAR IS VERANTWOORDELIJK VOOR:
• Reizen voor hem-/haarzelf en eventuele gast, met inbegrip van het
selecteren en boeken van de tijden en datums van de vluchten, vervoer ter
plaatse van en naar de lokale luchthaven, parkeerplaats, etc.
• Alle bijkomende zaken, upgrades en alle andere uitgaven, vergoedingen
en kosten, met inbegrip van vluchten die het toegekende bedrag
overschrijden.
Alle uitgaven, vergoedingen en kosten in verband met aanvaarding of
deelname aan de Retreat die hier niet specifiek zijn vermeld, komen
volledig ten laste van de winnaar en/of de gast van de winnaar. Onder
dergelijke uitgaven vallen, zonder hiertoe beperkt te zijn, alle nationale,
federale, provinciale, regionale, gemeentelijke of lokale belastingen en
overige belastingen van overheids- of semi-overheidsdiensten en koste,
reisverzekeringen, luchtvervoer en vervoer ter plaatse en artikelen van
persoonlijke aard (zoals kosten voor paspoorten, fooien, entertainment,
servicekosten, eten en drinken, medische diensten, etc.). Winnaars en
gasten zijn verantwoordelijk voor alle reisbescheiden (zoals, doch niet
beperkt tot een paspoort en/of visum) die nodig zijn voor internationaal
reizen. De winnaar draagt voor de aanwezigheid van eventuele gasten zelf
alle lasten en deze aanwezigheid behoeft de goedkeuring van Isagenix.
Indien een winnaar van plan is om zich te laten vergezellen door een gast
tijdens de Retreat, moet deze gast ten tijde van de reis minimaal 18 jaar
oud zijn. Verder moet de winnaar binnen 20 dagen na kennisgeving van
de kwalificatie voor de Retreat Isagenix op de hoogte stellen dat hij/zij
van plan is een gast mee te nemen. Deze kennisgeving dient de volgende
informatie over de gast te bevatten: naam, geboortedatum, postadres,
e-mailadres, telefoonnummer, land van ingezetenschap. Verder moet
worden aangegeven of de gast al dan niet een Associate of klant van
Isagenix Associate is. Verder kan voor deelname en de reis eveneens
een geldig BSN-nummer of andere informatie nodig zijn. (Indien de gast
een Isagenix Associate is, moet de gast een goede reputatie bij Isagenix
genieten ten tijde van de Retreat om deel te mogen nemen, zelfs indien
eerder al goedkeuring was verleend.) De kennisgeving kan worden
gedaan door een e-mail te sturen naar STARTYourLife@IsagenixCorp.
com of op andere wijze indien Isagenix hiertoe verzoekt. Winnaars zijn
verantwoordelijk voor de gedragingen van de betreffende gasten. Gasten
moeten te allen tijde voldoen aan de regels en voorwaarden die Isagenix
stelt. Isagenix kan een deelname weigeren en kan een persoon uit de
Retreat verwijderen om elke willekeurige reden, waaronder ongepast en
onrechtmatig gedrag. Er kunnen andere beperkingen en voorwaarden
van toepassing zijn. Er zal geen terugbetaling of vergoeding plaatsvinden
indien er een gast wordt geweigerd, de Retreat wordt geannuleerd of
uitgesteld, voor vluchten, of voor andere reizen. Isagenix draagt geen
verantwoordelijkheid voor annulering van de Retreat of het verplaatsen
ervan naar een andere datum als gevolg van annuleringen van reizen,
vertragingen, of onderbrekingen vanwege overmacht zoals oorlog,
geweld of terrorisme, stakingen, natuurrampen en andere slechte
weersomstandigheden. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald
door Isagenix, kunnen prijzen niet worden gecombineerd met een andere
challenge, actie, prijs, beloning, wedstrijd of een soortgelijk aanbod.
Voor Associates met meer dan één Isagenix Associate Zakencentrum
zullen alle activiteiten die plaatsvinden via de verschillende
zakencentra worden samengevoegd en worden weergegeven voor het
hoofdzakencentrum, teneinde punten en andere kwalificaties te bepalen.
Alleen de hoofdzakencentra van Isagenix Associates komen in aanmerking
voor het winnen en in ontvangst nemen van de prijzen. De andere
zakencentra van Isagenix Associates komen hiervoor niet in aanmerking.
Isagenix heeft het recht om deze actie en de Retreat te beheren op een
wijze die Isagenix passend acht. Alle beslissingen van Isagenix, waaronder
de kwalificatie en vaststelling van de punten en winnaars, zijn definitief en
bindend. Isagenix kan de actie om elke willekeurige reden beëindigen of
wijzigen, met inbegrip van fraude en technische storingen die de integriteit
van de actie zoals bepaald door Isagenix nadelig kunnen beïnvloeden.
Bij een gelijk aantal punten zal de prijs worden toegekend aan de
Associate met de meeste persoonlijk ingeschreven Consultants tijdens de
actieperiode. Mocht er dan nog een gelijke stand zijn, dan zal Isagenix een
methode bepalen om tot een Winnaar te komen.

