
Met het Loyalty Rewards-programma (LRP) van dōTERRA verdient u gratis productpunten met maandelijkse aankopen 
die via het programma worden besteld. Als deelnemer aan het Loyalty Rewards-programma verdient u meteen 
productpunten waarmee u dōTERRA-producten kunt aanschaffen. Hoe langer u meedoet, des te meer punten u kunt 
verdienen: tot wel 30% van uw totale maandelijkse Loyalty Rewards aankopen! (Zie onderstaande voorwaarden.)

Extra voordeel: Product van de maand
Bij één Loyalty Rewards bestelling per maand van minstens 125 PV of meer die op of 
vóór de 15e van iedere maand wordt verwerkt, ontvangt u een gratis product!

Voorwaarden

Meld u vandaag nog aan! Log in op www.mydoterra.com of bel +31 208085094

Loyalty Rewards-punten
•  Gemakkelijke, automatische verzending van de dōTERRA-producten die u maandelijks 

nodig heeft
•  Ontvang tot maximaal 30% van de PV-waarde van uw maandelijkse LRP-bestelling aan 

productpunten
• Wissel uw LRP-productpunten in voor dōTERRA-producten
•  U kunt uw LRP-bestelling wijzigen tot de dag voorafgaand aan uw maandelijkse levering
•  Eenvoudige manier om te voldoen aan uw maandelijkse kwalificatievereisten voor PV en 

bonus
•  Sterk loyaliteitsprogramma voor nieuwe klanten en adviseurs die u persoonlijk steunt
•  Loyalty Rewards-punten online weergeven en gebruiken in uw mydoterra.com back 

office
•   LRP-bestellingen kunnen ingesteld worden voor levering op iedere dag tussen de 1e en 

28e van de maand

Loyalty Rewards-programma

Loyalty Rewards-punten

•  Een maandelijkse Loyalty Rewards-bestelling van minimaal 50 PV 
om productpunten te verdienen

•   Bestellingen met minimaal 1 PV* behouden zowel het Loyalty 
Rewards niveau  (%)† als eerder verdiende punten

• U mag zo veel punten per maand verzamelen als u wilt 
• Productpunten zijn tot 12 maanden na de afgiftedatum geldig
•  Productpunten kunnen uitsluitend worden gebruikt voor het 

aanschaffen van volledige PV-producten
•  Productpunten kunnen telefonisch worden ingewisseld  

(+31 208085094) of online in de nieuwe winkelwagen
•  Inwisselbestelingen hebben geen PV
•  Er wordt voor een bestelling met punten, € 2 administratiekosten 

per order in rekening gebracht, naast de kosten voor verwerking  
en verzending

•  Moet al minstens 60 dagen LRP-deelnemer zijn voordat punten  
kunnen worden ingewisseld

•  Alle productpunten en het productpercentage vervallen onmiddellijk 
als LRP wordt geannuleerd

•      Productpunten zijn niet inwisselbaar tegen contanten en zijn 
niet-overdraagbaar

•  LRP-productpunten van aangeschafte producten mogen niet 
worden doorverkocht

•  Het annuleren van een LRP-bestelling moet telefonisch gebeuren 
door de ledenservice te bellen via +31 208085094

*   Loyalty Rewards bestellingen moeten meer dan 50 PV per bestelling 
bevatten om in aanmerking te komen voor punten.

†    Loyalty Rewards bestellingen moeten meer dan 50 PV per bestelling 
bevatten om een niveau (%) hoger te kunnen komen.
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Wilt u deelnemen aan het snelle 
Loyalty Rewards-programma?

Nieuwe IPC’s die een Natural Solutions
Kit kopen binnen 30 dagen na hun inschrijving 
en de volgende maand een Loyalty Rewards 
bestelling van 100 PV plaatsen, ontvangen:
• 100 LRP-productpunten
• Starten met verzamelen van LRP-
productpunten op
15%

Nieuwe IPC’s die een Oil Sharing Kit of
Every Oil Kit kopen tijdens hun eerste 30 dagen 
en de volgende maand een Loyalty Rewards 
bestelling van 100 PV plaatsen, ontvangen:
• 200 LRP-punten
• Starten met verzamelen van LRP-
productpunten op
20%

Nieuwe IPC’s die die een Business Leader
Kit kopen tijdens hun eerste 30 dagen en de 
volgende maand een Loyalty Rewards bestelling 
van 100 PV plaatsen, ontvangen:
• 400 LRP-punten
• Starten met verzamelen van LRP-
productpunten op
25%

*  Uitsluitend IPC's die voor het eerst deelnemen en deze 
specifieke kits aanschaffen, komen in aanmerking voor het 
snelle Loyalty Rewards-programma.

*  Bestellingen bij inschrijving op het snelle Loyalty Rewards-
programma zijn geen LRP-bestellingen en tellen niet mee 
als 'Power of 3'-bonussen of andere LRP-tegoeden.

*  Punten zijn tot 60 dagen na inschrijving inwisselbaar. 

maand  
1 tot 3

maand  
4 tot 6

maand  
7 tot 9

maand  
10 tot 12

maand 
13+


