
 

Regels en voorwaarden:
• Inschijvingsbestelling: Een inschrijvingsbestelling is de eerste bestelling die door een nieuwe Wellness 

Advocate of Groothandelsklant bij hun inschrijving wordt gedaan en die het introductiepakket bevat.
• PV is NIET gelijk aan de kosten van een bestelling. Voordat de bestelling wordt afgerond dient de Wellness 

Advocate of Groothandelsklant zich ervan te vergewissen dat de bestelling 100 PV of meer is.
• Na plaatsing kunnen inschrijvingsbestellingen niet meer worden veranderd, aangepast of gecombineerd 

om voor de promotie in aanmerking te komen.
• Inschrijvingsbestellingen die buiten de inschrijftermijn zijn geplaatst tellen niet mee voor de promotie. 

Uitzonderingen worden niet gemaakt.
• De bankoverschrijving dient per 5 mei 2018 te zijn ontvangen om voor de promotie in aanmerking te 

komen. Hiervoor worden geen uitzonderingen gemaakt.
• Reactiveringen zijn NIET GELDIG voor deze promotie. Een reactivering is iemand die eerder als Wellness 

Advocate is ingeschreven en zijn account wil reactiveren.
• Een inschrijvingskit telt mee zolang de kit minstens PV is.

Webinar details:
• Webinar datum/tijd: Wordt nog bekendgemaakt.
• Webinar is alleen in het engels beschikbaar.
• Als u zich voor het exclusieve webinar met dr. Hill kwalificeert, ontvangt u een e-mail met een unieke link 

naar het webinar. Deze link kunt u niet delen. Als iemand de link deelt en iemand anders logt eerst in, 
wordt de link onbruikbaar en kan niemand anders het webinar volgen. Vroegtijdig op de link klikken heeft 
geen gevolgen voor het webinar.

•  Het webinar wordt vooraf opgenomen, maar er zal een live Q&A-sessie met dr. Hill zijn die niet is 
opgenomen. Als u het webinar niet kunt bekijken zult u ook de Q&A-sessie missen.

Inschrijvingspromotie
Uitleg verdiensten:
1. Schrijf u in als een nieuwe dōTERRA Wellness Advocate of Groothandelklant en plaats 
 van 1-30 april 2018 een inschrijvingsbestelling van 100 PV.
2. ZOWEL de inschrijver als de ingeschrevene ontvangen elk 50 punten!

Extra bonus voor inschrijver:
Schrijf tussen 1-30 april 2018 drie of meer mensen in en ontvang 50 productpunten voor elke 
ingeschrevene, zoals hierboven vermeld, PLUS toegang tot een exclusief webinar met Dr. Hill. 

Inschrijvingspromotie

Als u van mening bent dat u zich voor de promotie hebt gekwalificeerd en de producten niet hebt ontvangen, bel dan met de klantenservice, of stuur een 
korte e-mail naar eupromotions@doterra.com voor 10 mei 2018. Na deze datum worden geen uitzonderingen gemaakt.


