
 
 

 

 

50/50 Inschrijfpromotie

 

 

 

 

 

 

  

EUROPE

Zo verdien je punten:
  1. Meld je aan als nieuwe dōTERRA Wellness Advocate of Wholesale Customer en plaats 

tussen 1 en 31 augustus 2019 een aanmeldbestelling van 100 PV.
2. De aanmelder en het aangemelde lid ontvangen BEIDE 50 productpunten!

Voorwaarden:
• Aanmeldbestelling: Een aanmeldbestelling is de eerste bestelling die geplaatst wordt door 

een nieuwe Wellness Advocate of Wholesale Customer als ze zich aanmelden inclusief 
het welkomstpakket.

• PV staat NIET gelijk aan het bedrag van de bestelling. Voor het voltooien van de 
aanmeldbestelling dient de Wellness Advocate of Wholesale Customer te controleren dat de 
bestelling 100 PV of meer bedraagt.

• Zodra aanmeldbestellingen eenmaal zijn geplaatst, kunnen ze niet worden aangepast of 
worden gecombineerd om in aanmerking te komen voor de actie.

• Aanmeldbestellingen die buiten de aanmeldperiode worden geplaatst tellen niet mee als 
kwalificerende aanmeldingen voor de actie. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

• Betalingen via bankoverschrijving dienen uiterlijk 5 september 2019 te zijn ontvangen om mee te 
kunnen tellen voor de actie. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt. 

• Reactivaties tellen NIET mee voor deze actie. Een reactivatie is een individu die eerder was 
aangemeld als Wellness Advocate en zijn of haar account weer opnieuw wil activeren. 

• Een aanmeldkit telt mee zolang de kit een waarde van minimaal 100 PV of meer heeft.
• Enrollers gevestigd in Europa ontvangen punten voor alle enrollees, ook als deze zich in een 

andere markt bevinden.
• Enrollees gevestigd buiten Europa kunnen zich niet kwalificeren om punten te ontvangen.
• Punten worden toegevoegd op 16 september 2019.

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor deze actie, maar de product punten niet hebt 
ontvangen, neem dan uiterlijk 16 september 2019 contact op met de ledenservice. Er worden na deze 
datum geen uitzonderingen gemaakt.
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