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Your Future Now is een Europees, regionaal beloningsprogramma dat 
uniek is binnen de EMEA-regio.

We waarderen het harde werk en uw toewijding aan OG en willen uw 
prestaties graag belonen.

Geen enkele andere Organo-regio doet dit op deze manier.

Dit ongelofelijke programma biedt u geweldige mogelijkheden en beloont u
daarnaast voor de successen die u behaalt.

Your Future Now, Europa, beloont rangbevorderingen van en rangbehoud.

Het is gebaseerd op hele eenvoudige criteria: 

Behaal/bevorder/herkwalificeer = U komt in aanmerking voor 
deze beloning

Voldoe aan deze eenvoudige criteria en u bent al onderweg naar het prachtig 
mooie eiland Sardinië – een ongelofelijke kans en een plek om herinneringen 
op te bouwen.
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KWALIFICATIEPERIODE: Juli tot december 2018

WAT ONTVANGT U?

Een retourvlucht en accommodatie voor een ontspannen verblijf van 3 nachten & 4 dagen
op het prachtig mooie Italiaanse eiland Sardinië.

Beschikbaar voor nieuwe Platinum Elite-consultants en Platinum-consultants voor het
leven en hoger.

KWALIFICATIE-EISEN:

>> Kwalificeer of herkwalificeer voor de rang van Platinum Elite-consultant 
gedurende 5 maanden in de kwalificatieperiode.

>> Kwalificeer of herkwalificeer voor de rang van Diamant gedurende 1 maand in de 
kwalificatieperiode.

>> Kwalificeer of herkwalificeer voor de rang van Saffier gedurende 3 maanden in de 
kwalificatieperiode.

>> Kwalificeer of herkwalificeer voor de rang van Robijn gedurende 2 maanden in de 
kwalificatieperiode. 

>> Kwalificeer of herkwalificeer voor de rang van Smaragd gedurende 1 maand in de 
kwalificatieperiode.
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Wilt u samen met uw mede-aanvrager of partner van deze fantastische 
incentive genieten? Dat kan als u nieuw bent en saffier-consultant of hoger voor het 
leven.

>> Diamanten en hoger die de reis maken, genieten van een upgrade naar een Superior 
kamer. 

>> Kwalificeer of herkwalificeer voor de rang van Saffier gedurende 5 maanden in de 
kwalificatieperiode.

>> Kwalificeer of herkwalificeer voor de rang van Robijn gedurende 3 maanden in de 
kwalificatieperiode. 

>> Kwalificeer of herkwalificeer voor de rang van Smaragd gedurende 2 maanden in 
de kwalificatieperiode.

VOOR HET LEVEN/

NIEUWE RANG
VEREISTE RANG Aantal maanden

Maanden voor partner/ 

mede-aanvrager

Platinum Elite-consultant Platinum Elite-consultant 5 Niet van toepassing

Saffier Saffier 3 5

Robijn Robijn 2 3

Smaragd Smaragd 1 2

Diamant Diamant 1 1

YOUR FUTURE NOW 2018 SAMENVATTING:

>> Diamanten en hoger: uw mede-aanvrager of partner mag met u mee als u in 
aanmerking komt.
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ALGEMENE REGELS

1) Om in aanmerking te komen voor het incentive-programma Your Future Now, moeten distributeurs gedurende de hele
incentiveperiode actief blijven in overeenkomst met hun rang; de vereiste rang behalen voor de vereiste periodes zoals
aangegeven in deze brochure; het GQV bereiken dat vereist is voor de rangkwalificatie volgens de regels van hun plaatselijke
compensatieplan en een goede naam hebben bij het bedrijf gedurende de periode van het programma en de reis. YFN verbeterd
beloningsprogramma is niet beschikbaar voor distributeurs die zijn geregistreerd in Turkije.

2) Tot het moment dat de distributeur het gecontroleerde bericht heeft ontvangen dat hij/zij gekwalificeerd is voor het incentive
programma, is alle informatie over de rang die de distributeur bereikt heeft niet officieel en onderhevig aan veranderingen en
verificatie door Organo Gold. Als de rang om gekwalificeerd te worden niet bereikt wordt in de vereiste periodes zoals
aangegeven in deze brochure en het vereiste GQV om gekwalificeerd te worden voor de rang niet behaald wordt volgens de
regels van hun plaatselijk compensatieplan, zal het incentivepakket niet worden uitgereikt. Er zijn verscheidene factoren die bij
kunnen dragen aan een afwijking van deze vereiste. Zie uw compensatieplan voor meer informatie.

3) Organo Gold is niet verantwoordelijk voor de berichtgeving aan incentivedeelnemers met betrekking tot de teruggave van
producten of annuleringen binnen hun organisatie die hun rang of bereikte GQV-vereiste kunnen beïnvloeden.

4) Wij bevelen aan (maar eisen dit niet) dat de distributeur zijn/haar activiteiten registreert. In het geval er een discrepantie in
bereikte rang is, dan kunt u dit natrekken op de lijst van activiteiten die u hebt bijgehouden. Alle discrepanties moeten ontvangen
zijn door Organo Gold voor de laatste dag van de maand waarin de kwalificanten zullen worden bekendgemaakt om in
aanmerking te komen voor heroverweging. Discrepanties die ontvangen worden na de laatste dag van de maand waarin de
kwalificanten worden bekendgemaakt, komen niet in aanmerking voor goedkeuring. Rang en GQV-vereisten zullen pas definitief
zijn na het verstrijken van de incentiveperiode. Alle bepalingen/beslissingen met betrekking tot de toekenning van rangen zijn
uitsluitend ter discretie van Organo Gold.

5) Rangprestaties kunnen niet worden overgedragen, weggegeven of verkocht. Voor elke teruggave van producten na de
berichtgeving van kwalificatie, en waarbij de distributeur heeft deelgenomen aan de reis, is hij/zij een schadevergoeding
verschuldigd aan het bedrijf.

6) Voor elk accountnummer van een distributeur van Organo Gold kan slechts één (1) YFN incentivebeloning worden verdiend. De
incentive zal worden toegekend aan de distributeur op wiens naam de account van Organo Gold staat aan het einde van de
kwalificatieperiode. In het geval aan de kwalificatie wordt voldaan voor deelname van een mede-aanvrager en/of partner, geldt
de beloning voor twee (2) personen die dezelfde kamer delen.

7) In het geval van kwalificatie van alleen de kandidaat moet ten minste één persoon die op de account geregistreerd staat
(hoofdaanvrager of medeaanvrager) aanwezig zijn om het incentivepakket te kunnen verdienen. In het geval van kwalificatie van
de kandidaat en een mede-aanvrager mogen twee personen meedoen waarbij ze de kamer delen. Als een van de distributeurs
van dit account niet aanwezig kan zijn, is het toegestaan één gast mee te brengen. Voor extra gasten moet een aanvraag per e-
mail aan Organo Gold worden ingediend en alle extra kosten en vergoedingen voor de gehele incentive zullen door de kwalificant
worden betaald (uitgezonderd het hotel wanneer de kamer gedeeld wordt).

8) Organo Gold behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de uitgereikte YFN-incentive te vervangen door een van
gelijke of hogere waarde, voor elke individuele persoon die voor een incentive in aanmerking komt, of de hele groep van personen
die voor een incentive in aanmerking komen.
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9) Personen die voor de incentive in aanmerking komen, krijgen op of voor de laatste dag van de maand die volgt op de sluiting van
de kwalificatieperiode een bericht via e-mail, op voorwaarde dat hun e-mailaccounts GELDIG zijn en aangemeld bij Organo Gold.
Als het bericht wordt teruggestuurd vanwege het niet aankomen hiervan, kan de incentive worden geannuleerd. Het bericht bevat
een link naar de website voor aanmelding, samen met instructies over hoe de aanmeldingsprocedure uitgevoerd dient te worden.

10) Gekwalificeerde distributeurs moeten aan alle vereisten voldoen om in aanmerking te komen. Alle bepalingen en besluiten met
betrekking tot dit incentiveprogramma van Organo Gold zijn definitief.

11) De personen die in aanmerking komen voor Your Future Now, moeten 18 jaar of ouder zijn op de datum dat de
incentivekwalificatieperiode van start gaat (1 juli 2018). Vóór het invullen van het registratieformulier is leeftijdscontrole VEREIST.
Als bewezen wordt dat iemand niet de minimum leeftijd heeft, zal de reis worden geannuleerd. Aan personen jonger dan 18 jaar
wordt geen kamer toegewezen, tenzij hij/zij voor deze zelfde kamer vergezeld wordt door een volwassene van 18 jaar of ouder op
de datum van de reis.

12) Aanmelding voor het programma, het aanvaarden van de online Verklaring van Betrouwbaarheid en leeftijdscontrole moeten
online worden ingevuld en aan Organo Gold worden opgestuurd voor de 15e van de tweede maand die volgt op de sluiting van de
kwalificatieperiode en, als die dag op een feestdag of in een weekend valt, tot de eerstvolgende maandag. Als tegen deze datum
geen bericht is ontvangen, zal de incentive worden geannuleerd. De reis zal niet worden toegekend als deze verklaring niet wordt
geaccepteerd.

13) Met hun aanmelding geven distributeurs toestemming voor het gebruik van hun naam en beeltenis voor publicitaire en
promotionele doeleinden van Organo Gold zonder hier een vergoeding voor te ontvangen, tenzij dit wettelijk verboden is.

14) Vluchten en accommodatie voor de toegekende incentives zullen door Organo Gold betaald worden volgens de voorwaarden
van de incentive. Voor distributeurs die zijn geregistreerd in Italië dekt Organo alleen de kosten voor een binnenlandse
retourvlucht of binnenlandse treinreis. Voor distributeurs die zijn geregistreerd in de rest van Europa, dekt Organo de kosten voor
een retourvlucht vanaf een regionaal, groot internationaal vliegveld, zoals bepaald door Organo. Om twijfel te voorkomen, draagt
de kandidaat alle kosten, waaronder doch niet beperkt tot, de vliegtickets (behalve het hotel, omdat een kamer gedeeld wordt)
voor zijn/haar aanvullende gast, zoals aangegeven in paragraaf 7 hierboven.

15) Alle reizigers, ongeacht hun leeftijd, moeten over geldige reisdocumenten en visa voor meerdere landen beschikken. Er kunnen
speciale beperkingen bestaan voor ouders die met minderjarige kinderen reizen. Neem contact op met het consulaat in uw
woonplaats voor reisvoorschriften. (Reisdocumenten moeten langer dan zes maanden geldig zijn vóór de reisdatum). Organo Gold
is niet verantwoordelijk voor de geldigheid of aanvaarding van reisdocumenten of visa.

16) Als een distributeur gekwalificeerd is dient hij/zij een toestemmingsformulier met de facturatiegegevens van zijn/haar
creditcard in te vullen en op te sturen naar recognition@organogold.com, om de kosten van extra gasten te kunnen dekken, indien
van toepassing. Dit formulier zal tot 15 dagen na de reis worden bewaard en daarna vernietigd worden.

17) Als de distributeur ervoor kiest om niet het verdiende Incentive-pakket te accepteren, of hij/zij wil dit annuleren, zal hij/zij
hiervoor niet worden uitbetaald en zal de toekenning worden geannuleerd. Als een distributeur zijn/haar reis wenst te annuleren,
dienen annuleringen één maand of eerder voor de datum van vertrek via e-mail te worden gemeld.

18) Organo Gold behoudt zich het recht voor om het Your Future Now incentiveprogramma te annuleren of te wijzigen naar eigen
goeddunken bepaald door Organo Gold Europe B.V. Het toegekende incentivepakket dient aanvaard te worden op de datums die
Organo Gold aanbiedt, anders zal het geannuleerd worden.


