
Met het Loyalty Rewards Program (LRP) kunnen Leden punten 
verdienen die gebruikt kunnen worden om dōTERRA producten 
te kopen. Hoe langer je deelneemt, hoe meer Loyalty punten je 
kunt verdienen - tot wel 30%! 
(Zie de voorwaarden hieronder)

Product van de Maand
Ontvang een gratis Product van de Maand wanneer je één 
Loyalty bestelling plaatst van in totaal 125 PV of meer, die 
op of voor de 15e van elke maand verwerkt wordt.

Voorwaarden

Doe vandaag nog mee! Log in op mydoterra.com  
of bel naar de Klantenservice voor Europa

• Geen gedoe, automatische 
verzending van de dōTERRA 
producten die je maandelijks 
gebruikt

• Ontvang tot 30% van de PV-waarde 
van je maandelijkse Loyalty 
bestelling in Loyalty punten

• Je Loyalty punten inwisselen voor 
dōTERRA producten

•  Vrijheid om je Loyalty bestelling 
te wijzigen tot de dag voor je 
maandelijkse verzenddatum

• Handige manier om te voldoen 
aan de maandelijkse PV- en 
bonuskwalificatie-eisen

•  Krachtige loyaliteitsincentive voor 
nieuwe Wholesale Customers 
en Wellness Advocates die je 
persoonlijk sponsort

• Bekijk en gebruik Loyalty punten 
online in je mydoterra.com  
Virtual Office

•   Loyalty bestellingen kunnen 
worden ingesteld om elke dag 
tussen de 1e en de 28e van de 
maand te verzenden

Loyalty Rewards Program

Loyalty punten

• Er is een limiet van één Product van de Maand, per maand, per 
account. Indien meer dan één bestelling wordt geplaatst (die 
verwerkt wordt op of voor de 15e van de maand) wordt slechts één 
Product van de Maand verzonden

• Loyalty punten die elke maand worden verdiend, worden na de 15e 
van de volgende maand op je rekening bijgeschreven

• Je bent verplicht om een maandelijkse Loyalty bestelling aan te 
houden gedurende opeenvolgende maanden, om in aanmerking te 
komen voor elke procentuele verhoging van de Loyalty punten

• Het verdiende percentage zal na maand 4 en maand 7 stijgen.  
De betaling van Loyalty punten is echter gebaseerd op het 
percentage van de voorgaande maand in deze maanden

• Minimale maandelijkse Loyalty bestelling van 50 PV om Loyalty 
punten te verdienen

• Door bestellingen met een minimum van 1 PV* zullen zowel het 
LRP percentage† als eerder opgebouwde Loyalty punten behouden 
blijven

• Geen maximale maandelijkse limiet voor het verzamelen van 
Loyalty punten

• Loyalty punten vervallen 12 maanden na de datum van afgifte

• Bij het gebruik van Loyalty-punten, moet je genoeg punten hebben 
om de volledige puntenbestelling van een product te dekken

• Bestellingen waarbij punten in worden gewisseld hebben geen PV
• Er wordt een BTW-inclusieve terugbetalingsvergoeding van €2,00 

(of £2,00) in rekening gebracht. De verzend- en administratiekosten 
zijn ook van toepassing

• Alle Loyalty punten en percentageniveaus zullen onmiddellijk 
worden geannuleerd bij LRP annulering

• Door het ontbreken van betaling voor maandelijkse Loyalty-
bestellingen, zullen alle Loyalty-punten en percentages onmiddellijk 
worden geannuleerd met LRP-annulering

• Loyalty punten hebben geen inwisselwaarde in contanten en zijn 
niet overdraagbaar

• Producten gekocht met Loyalty punten zijn niet bestemd voor 
wederverkoop

•  Annulering van een Loyalty bestelling moet telefonisch gebeuren 
door te bellen met de Klantenservice in Europa 
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Wil je op de  
Loyalty Rewards  

Fast Track komen?

Nieuwe Wellness Advocates of 
Wholesale Customers die een Natural 
Solutions Kit kopen binnen 30 dagen 
na hun inschrijving en een Loyalty 
bestelling van 100 PV plaatsen, 
ontvangen de volgende maand*:

• 100 Loyalty punten 
• LRP startpercentage van 15%
 
Nieuwe Wellness Advocates of 
Wholesale Customers die een 
Essential Oil Collection Kit kopen 
tijdens hun eerste 30 dagen en een 
Loyalty bestelling van 100 PV plaatsen, 
ontvangen de volgende maand*:

• 200 Loyalty punten 
• LRP startpercentage van 20%
 
Nieuwe Wellness Advocates of 
Wholesale Customers die een 
Business Leader Kit kopen tijdens 
hun eerste 30 dagen en een Loyalty 
bestelling van 100 PV plaatsen, 
ontvangen de volgende maand*:

• 400 Loyalty punten 
• LRP startpercentage van 25%

*  Loyalty punten zijn pas 60 dagen na inschrijving 
inwisselbaar. Als het LRP binnen de 60 dagen 
wordt geannuleerd, zal de nieuwe Wellness 
Advocate of Wholesale Customer de toegekende 
Loyalty punten niet ontvangen.

Enkel nieuwe Wellness Advocates of Wholesale 
Customers die deze specifieke inschrijvingskits 
kopen, komen in aanmerking voor het Loyalty 
Rewards Fast Track Program. Loyalty Rewards Fast 
Track inschrijvingsbestellingen zijn geen Loyalty 
bestellingen en tellen niet mee voor Power of 3 
bonussen of andere LRP voordelen.

*    Loyalty-bestellingen van 50 PV en meer per enkele bestelling geven recht op het sparen van Loyalty-punten
†     Loyalty-bestellingen van 50 PV en meer per enkele bestelling geven recht op een verhoging van je LRP Percentage (%)


