
HANDBOEK
FM World Benelux



Handboek

Website : http://nl.fmworld.com

Jouw FM gegevens.

FM-ID nummer:  .............................................................

Wachtwoord website:  .............................................................

Wachtwoord webshop:  .............................................................

Jouw hulplijnen.

Jouw sponsor: 

Naam:   ...................................................... Tel:  ...................................

 
FM-ID nr van sponsor:  ......................................................

 De sponsors van jouw sponsor

Naam:   ...................................................... Tel:  ....................................

Naam:   ...................................................... Tel:  ....................................

Naam:  ....................................................... Tel: ....................................



INHOUD
Contactinformatie

Ontdek de wereld van Federico Mahora

Historie 

DROM fragrances

Perfand 

Awards

Hoe schrijf je een business partner in?

Inschrijven via papieren voordeelovereenkomst

Inschrijven via de website.

Wachtwoord vergeten of niet gekregen.

Wachtwoord wijzigen

E-Shop wachtwoord wijzigen

Welke punten/level in het verleden

Hoe plaats ik een bestelling?

Bestelling via de online webshop

Gezamenlijke bestelling online webshop

Vorige bestellingen nakijken.

Betaling levering klachten en provisie

Verzendkosten

Gezamenlijke bestelling

Klachten en onjuiste leveringen

Provisie

Veel gestelde vragen



Contactinformatie

Kantoor België & Nederland  
Industrieterrein Kolmen 1162A 
3570 Alken

België

Postadres Nederland 

Postbus 830 
2600AV Delft

Nederland

Kvk nummer: 58810366

BTW nummer: NL853192340B01

E-mailadressen

Inschrijvingen:  
contract@fmgroup.be

Algemene vragen:  
nederland@fmgroup.be

Openingsuren klantendienst  
Maandag: 10.00-12.30 en 13.00-17.00

Dinsdag: 10.00-12.30 en 13.00-17.00

Woensdag: 10.00-12.30 en 13.00-17.00

Donderdag: 10.00-12.30 en 13.00-17.00

Vrijdag: 10.00-12.30 en 13.00-15.30

Telefoonnummer klantendienst

Tel: 0031 (0)15 201 1995 

Technische problemen website en webshop:  
webshop@fmgroup.be

Bonussen, provisies, betalingen en boekhouding:  
dave@fmgroup.be

Algemeen management en field:  
info@fmgroup.be



Een wereld vol kwaliteit: parfum, make-up, verzorgende en for home  
producten die gebruikt worden door een sterk distributienetwerk.  
Dit netwerk is persoonlijk uitgezet door een ieder die deel wilde uitmaken 
van FM World. 

Het geheim van het succes 
Het FM World succes ligt in de combinatie van de volgende twee aspecten:

 √ Het aanbieden van producten voor dagelijks gebruik, die kwalitatief  
 sterk zijn en aantrekkelijk qua prijs.

 √ Het hanteren van een zeer motiverend marketingsysteem, dat het  
 distributienetwerk van hoge financiële winsten voorziet. 
 
Vandaag de dag is FM World bekend en gewaardeerd in bijna vijftig landen, 
door hun hoogwaardige producten en succesverhalen. Momenteel bestaat 
het netwerk waarmee FM samenwerkt uit meer dan 600.000 distributeurs 
(FM Business Partners) en dit aantal groeit voortdurend.
In tegenstelling tot de traditionele verkoopactiviteiten, maakt FM World 
gebruik van een uniek businessmodel: netwerkmarketing. Het gebruik van 
mond-tot-mond reclame is de meest efficiënte manier om vertrouwen te 
creëren met het bedrijf en het product. Netwerkmarketing is een distribu-
tiemethode waarbij:

 √ Direct contact met de klant belangrijk is

 √ De afstand tussen Federico Mahora en de klant verkleind wordt

Ontdek de wereld van Federico Mahora



Wanneer je deel uitmaakt van FM World, kun je op de volgende manieren 
genieten van de voordelen die Federico Mahora jou te bieden heeft:

1. Doe boodschappen in je eigen winkel

2. Verkoop en verdien op marge

3. Bouw je eigen netwerk

Duizenden distributeurs in de Benelux kennen het succes van Federico 
Mahora. Zij hebben hun dromen omgezet in realiteit. Kies zelf met wie je 
werkt, de uren die jou schikken en creëer je eigen team. Via ons uitgewerkte 
verdienstenplan genereer je makkelijk een passief inkomen.

Historie 

De geschiedenis van FM World gaat terug naar het jaar 2004. In dit jaar werd 
FM Group Polen opgericht door Artur Trawinski - de huidige CEO van FM 
World, samen met zijn vrouw Katarzyna Trawinski. Het bedrijf kwam in een 
razendsnelle ontwikkeling terecht, waardoor in 2007 FM World Benelux 
werd opgericht om het buitenland te vertegenwoordigen. FM World is ont-
staan uit het idee om een eigen lijn van exclusieve parfum en aanverwante 
geurproducten te ontwikkelen. Tijdens zijn zoektocht naar de perfecte pro- 
ductmix maakte Trawinski kennis met vele bedrijven die met hem wilden 
samenwerken. Uiteindelijk nam hij de beslissing om in zee te gaan met het 
familiebedrijf DROM fragrances. 

DROM fragrances

Een Duits bedrijf dat al meer dan honderd jaar parfumconcentraten pro- 
duceert van hoge kwaliteit aan grote merken en dat inmiddels 80% van de 
markt in bezit heeft. DROM is specifiek producent van geurconcentraten, 
die worden opgekocht door verschillende grote merken. De afnemers
van de geurconcentraten vullen deze zelf af in hun eigen afvulfabriek. FM 
World laat dit doen door de Perfand fabriek in Polen.

Perfand 

De samenwerking tussen Perfand en FM World is bijzonder te noemen. De 
Perfand fabriek is namelijk in handen van Andrej Trawinski, vader van Artur 
Trawinski. Perfand vult de exclusieve concentraten van DROM Fragrances af 
met farmaceutisch water en alcohol. Vervolgens worden deze geuren aan 
FM World geleverd en krijgen deze geuren een nummer.



Awards

De ‘Business Gazelle 2010’ voor FM WORLD 
Polen en de ‘Business Gazelle 2011’ voor FM 
World,

De ‘Art of Packaging 2010’ voor de SPA  
SENSES Collection – voor de beste verpakking 
in de “Health and Beauty” categorie,

De ‘Qltowy Kosmetyk 2011’ voor de Sugar 
Lip Scrub,

De ‘Consumer’s Laurel– Discovery of 2011’ 
voor de Sugar Lip Scrub,

De ‘Super Product 2011 of the “Women’s 
World” readers’ voor de SPA SENSES collectie, 
de ‘Qltowy Kosmetyk 2012’ voor Eau de Parfum 
FM 329,

Het ‘Certificate of Ethical Sales Manage-
ment and Customer Service’, toegekend 
door de jury van de Polish National Sales Awards (PNSA),

De ‘Super Product 2012 of the “Women’s World” readers’ voor het ß-Glu-
can Active Face Serum,

De ‘Forbes Diamond’ voor FM World Poland,

Het ‘V Certificate’ voor de Body Sign collectie en de Natural Warm Body 
Butter, Natural Soap en Natural Body Cream van de SKIN LAB line,

De ‘Golden Seal of Nature 2013 – Best Natural Cosmetic Product’ –  
tweede plaats voor de natuurlijke cosmeticalijn Skin Lab lijn, en de award 
voor cosmetica voor de Body Sign collectie,

De ‘Consumer’s Laurel– Discovery of 2013’ voor FM GROUP FOR HOME,

De ‘Qltowy Kosmetyk 2013’ voor Eau de Parfum FM 331,

De ‘Cosmetic of the year 2013’, toegekend door E-Makijaż magazine voor 
de Brow & Lash Creator

De ‘Silver Consumer Laurel 2014’, 



De ‘Kwality Cosmetics 2014 Contest’, voor de multifunctionele serie  
CC Colour  & Care en tweede plaats voor de CC Powder en de Wise Green 
Primer.

Het ‘Certificate of Business Credibility for 2013 awarded by Bisnode 
D&B Poland’ dit is een certificaat dat een bedrijf krijgt voor uitstekende  
financiëele conditie.



Hoe schrijf je een business partner in?

Inschrijven via papieren voordeelovereenkomst

1. Download een voordeelovereenkomst en vul dit samen met jouw  
nieuwe business-partner in blokletters in. 
De voordeelovereenkomst is te vinden op de website:

a. Login op de website: http://nl.fmworld.com

b. Menu optie: Downloads

c. Documenten

d. Distributeursovereenkomst

2. Je vult de voordeelovereenkomst in met de volgende gegevens:

a. Naam, Voornaam

b. Adres

c. Postnummer (postcode), Plaats

d. Rijksregistratienummer = BSN nummer

e. E-mail

f. Telefoon nummer

g. Nr. van uw Identiteitskaart (Passpoort nummer of BSN nummer) 
"Alle andere velden zijn optioneel"

3. Je regelt voor jouw nieuwe business partner de startermap.

4. Plak de sticker met de code die in de map zit in het vakje bij stickercode.

5. Je ondertekend beide de voordeelovereenkomst

6. Met de gegevens die op de voordeelovereenkomst staan ga je de  
nieuwe business partner online inschrijven - Lees verder onder  
“Inschrijven via de website”

7. Print de voordeelovereenkomst uit na registratie. (alleen pag. 1 is vol-
doende)

8. Scan (je kunt ook een foto maken) het originele voordeelovereenkomst 
+ online voordeelovereenkomst in en e-mail dit naar het hoofdkantoor 
in België.

 √ E-mail adres: contract@fmgroup.be



Inschrijven via de website.

1. Ga naar de website van Federico Mahora: http://nl.fmworld.com

2. Klik op Registreer Business Partner - (bovenaan de pagina)

3. Log in en klik op Registreer nieuwe distributeur

4. Je logt opnieuw in en klikt vervolgens op:  
Registreer nieuwe distributeur

5. Vink aan, “De geregistreerde persoon heeft geen starterkit en .....” 
Zorg dat je altijd een nieuwe map bij je hebt, en plak de sticker (licentie 
code) op de voordeelovereenkomst.

6. Vink aan: ik meld mij aan voor Plan A 

7. Vul bij de sponsor gegevens jouw FM-ID nr. in

8. Vul verder alle persoonsgegevens in van de nieuwe Businesspartner. 
excl. bank gegevens

9. Vink alle vakjes aan met "Ja"

10. Print de voordeelovereenkomst na registratie uit

11. Onderteken deze samen met jouw nieuwe Businesspartner

a. Scan (je kan ook een foto maken) het originele  
contract in en e-mail dit naar het hoofdkantoor in België 

 √ E-mail adres: contract@fmgroup.be



Wachtwoord vergeten of niet gekregen.

Via de website van FM Group kan je heel eenvoudig je wachtwoord weer 
opvragen. 

• Ga naar de website http://nl.fmworld.com

• Klik op de login button (bovenaan de pagina)

• Onder het inlogscherm kan je klikken op  
“MIJN WACHTWOORD VERGETEN”

• In het volgende scherm vul je jouw FM-ID nummer in of email adres

• Je krijgt nu via de mail je wachtwoorden toegezonden. 
Gebeurt dat echter niet, controleer dan je mailbox ongewenste mail. 
Neem anders contact op met de klantendienst om na te gaan of je 
emailadres correct is ingevoerd. 
Zie Contactinformatie



Wachtwoord wijzigen

Via de website van FM Group kun je heel eenvoudig je wachtwoord  
wijzigen.

Ga naar de website: http://nl.fmworld.com

• Klik op de login button (bovenaan de pagina)

• Vul je FM-ID en wachtwoord in. (deze staat in de welkomstmail van FM). 
(Mocht jij je wachtwoord niet meer weten, lees dan onder het kopje 
 "Wachtwoord vergeten")

• Links in het menu onder de kop "Account Details" zie je  
"Wijzig uw wachtwoord"

• Vul je nieuwe wachtwoord in en bevestig deze.

• Klik dan op "Opslaan"



E-Shop wachtwoord wijzigen

Via de website van FM Group kun je heel eenvoudig je E-Shop wachtwoord  
wijzigen.

Ga naar de website: http://nl.fmworld.com

• Klik op de login button (bovenaan de pagina)

• Vul je FM-ID en wachtwoord in. (deze staat in de welkomstmail van FM). 
(Mocht jij je wachtwoord niet meer weten, lees dan het kopje 
 "Wachtwoord vergeten")

• Links in het menu onder de kop "Account Details" zie je  
"Wijzig uw e-shop wachtwoord"

• Vul je nieuwe wachtwoord in en bevestig deze.

• Klik dan op "Opslaan"



Welke punten/level in het verleden

Elke 1st dag van de maand worden de punten weer op 0 gezet. Wil je weten 
wat jij in het verleden hebt behaald? 

• Ga naar http://nl.fmworld.com

• Klik op de login button (bovenaan de pagina)

• Links in het menu onder de kop "Mijn structuur" zie je  
"Gearchiveerde stamboom"

• Selecteer de gewenste maand en jaar en klik op 

Wil je weten hoeveel je hebt verdient dan kun je het beste het rapport  
bekijken. Dit doe je als volgt.

• Klik op de login button (bovenaan de pagina)

• Links in het menu onder de kop "Mijn structuur" zie je  
"Gearchiveerde stamboom"

• Klik op "Report" dat rechts boven de stamboom staat.

• Selecteer de gewenste maand en jaar en klik dan op 



Hoe plaats ik een bestelling?

Bestelling via de online webshop

1. Ga naar http://nl.fmworld.com

2. Klik op de winkelwagen

3. Selecteer land "NETHERLANDS"

4. Log in met je FM-ID nummer en wachtwoord.

5. Plaats de producten die je wilt bestellen in je winkelwagen, door de 
knop "product toevoegen aan de bestelling"

6. Klik op de winkelwagen 
(Je hebt nu nog gelegenheid om aanpassingen te maken)

7. Klik op afrekenen

8. Kies afleveradres, betaalmethode en accepteer de voorwaarden

9. Je kan de factuur downloaden door op "zip" te klikken of "pdf"

10. Je ontvangt na betaling binnen enkele minuten een automatische  
bevestiging per e-mail. Wanneer dit niet het geval is, neem dan contact 
op met de klantendienst (zie contactinformatie)

11. De bestelling wordt binnen 5 werkdagen afgeleverd bij het opgegeven 
afleveradres.



Gezamenlijke bestelling online webshop

1. Ga naar http://nl.fmworld.com

2. Klik op de winkelwagen

3. Login met je FM-ID nummer en wachtwoord

4. Plaats de producten die je wilt bestellen in je winkelwagen

5. Heb je nog iets nodig voor een andere business partner?  
(LET OP: log niet uit)

a. Vul het FM-ID nummer in van de 2de besteller

b. Voer het E-shop wachtwoord in

c. Klik op “Bestelling Toevoegen”

d. Selecteer zijn/haar producten

6. Klik op de winkelwagen om de bestelling af te ronden 
Indien je voor nog meer personen wilt bestellen herhaal stap 5

7. Klik op afrekenen

8. Kies het afleveradres, betaalmethode en accepteer de voorwaarden

9. Je ontvangt na betaling binnen enkele minuten een automatische  
bevestiging per e-mail. Wanneer dit niet het geval is, neem dan contact 
op met de klantendienst (zie contactinformatie)

10. De bestelling wordt binnen 5 werkdagen afgeleverd bij het opgegeven 
afleveradres.



Voorgaande bestellingen nakijken.

1. Ga naar http://nl.fmworld.com

2. Klik op de winkelwagen

3. Login met je FM- id nummer en wachtwoord

4. Scroll helemaal naar beneden

5. Klik op "Gearchiveerde bestellingen"

6. Klik op "(pdf )" om de betreffende bestelling op te roepen



Betaling levering klachten en provisie

Verzendkosten

Bij een totaalbedrag van € 150,- of meer aan inkopen in de webshop van FM 
Group zijn de verzendkosten GRATIS

Bij een bestelling van minder dan € 150,- zijn de verzendkosten € 5,- Indien 
het pakket zwaarder is dan 10kg. aan For Home artikelen zijn de verzend-
kosten € 10,-

Kies je voor levering onder COD (cash on delivery ) dan wordt je bestelling 
door PostNL geleverd en betaal je aan de koerier. De kosten van COD zijn

€15,-. Deze kosten vervallen bij aankoop van minimaal 750 punten aan 
producten.

Gezamenlijke bestelling

Bij het plaatsen van een gezamenlijke bestelling krijgt elke business  
partner een eigen factuur. De verzendkosten worden bepaald over het 
totaal bedrag en/of gewicht, zoals vermeld bij verzendkosten.

Een gezamenlijke bestelling kan maar 1 afleveradres hebben en wordt  
geleverd binnen 5 werkdagen op het opgegeven adres.

Klachten en onjuiste leveringen

Op de website http://nl.fmworld.com kun je een klachtenformulier  
downloaden. Dit vul je volledig in en e-mail je naar: nederland@fmgroup.be 

Provisie

Aan het eind van de maand worden jouw punten omgezet in provisie. Heb 
je €50 of meer verdiend,dan krijg je aan het begin van de nieuwe maand 
een e-mail met een link die jou naar het commissieformulier leidt. Jouw 
betalingsverzoek dient voor de 16de van de maand binnen te zijn.

Heb je minder dan €50 provisie in die maand, dan komt het tegoed bij jouw 
rekeningdetails te staan en kun je het gebruiken als korting op een van je 
volgende bestellingen in de webshop. Het opgebouwde tegoed blijft staan 
zo lang je account actief is.



Veel gestelde vragen

Nee, je betaalt enkel € 60,00 euro voor de luxe map met alle geuren en 
promotiematerialen. Het lidmaatschap is helemaal gratis.

Moet ik geld inleggen als ik lid wil worden bij FM World Benelux?

Is de parfum van FM World nep en is de geur niet na 10 minuten  
verdwenen?

De parfum van FM is GEEN NEP! De concentraten die gebruikt worden, 
worden ingekocht bij DROM Fragrances in München en deze zijn met een 
minimum van 20% parfumconcentraat hoger in kwaliteit dan de “grote” 
merken met de dure reclamecampagnes in de glossy magazines. Dat de 
klant die dure reclame zelf betaalt en dat die mede verwerkt is in de prijs 
van de parfum realiseert hij/zij zich vaak niet (zie de bijlage). De geuren 
blijven door de hogere concentratie zelfs langer hangen

Als het niet loopt kan ik dan de proefmonsters opmaken en zit ik 
dan nergens meer aan vast? 

Ja, je kan ze dan lekker gebruiken en opmaken en je zit nergens aan vast.

Ja, de proefmonsters zijn los te bestellen in de webshop en kosten  
30 cent per stuk.

Als de proefmonsters op zijn kan ik dan nieuwe bestellen?

Wat verwacht FM World Benelux van mij?

Helemaal niets, je bepaalt zelf wat je met je lidmaatschap wilt doen.



Ik heb wel eens ooit iets gehoord over een  
piramide spel? Hoe weet ik zeker dat dit geen piramide spel is?

Piramidespelen zijn bij de wet verboden. Netwerkmarketing is een  
normale manier van marketing, alleen nog niet heel erg ingeburgerd in  
Nederland.

Geld dat normaal aan reclamebureaus besteed wordt gaat bij  
netwerkmarketing naar de mensen die de reclame maken.

Enkele voorbeelden van zeer gerespecteerde netwerkmarketingbedrijven 
in Nederland zijn: Tupperware, Herbalife, ACN en andere bedrijven die al 
meer dan 10 jaar officieel in Nederland gevestigd zijn.

Je weet zeker dat je niet met een piramidespel te maken hebt als er een 
product of dienst verhandeld wordt en de uitbetalingen op je bankreke-
ning worden overgemaakt door een bedrijf dat netjes geregistreerd staat 
bij de KvK en dat een Nederlands BTW-nummer heeft.

Op het moment dat er alleen maar geld betaald dient te worden aan  
degene die je inschrijft en er verder geen sprake is van een product of 
dienst, kun je je afvragen of het “zuivere koffie” is waarin je geïnteresseerd 
bent…

Ja, er zijn binnen FM World verschillende mogelijkheden om geld te  
verdienen:

1. De winst die je maakt op een product ofwel 
het verschil tussen de in- en verkoopprijs.

2. Door het maken van reclame, ofwel door jouw bekenden ook het 
inkoopvoordeel te gunnen. Voor meer informatie hierover verwijzen we 
je naar je sponsor die je dit tot in detail goed kan uitleggen.

Als ik niet van verkopen houdt kan ik dan toch geld verdienen?

Ik heb een uitkering. Komt deze in gevaar als ik me aansluit bij FM 
World Benelu en geld ga verdienen?

Wij adviseren je te allen tijde even contact op te nemen met de contact- 
persoon van de uitkerende instantie. Deze staat daar zeker niet negatief 
tegenover en zal samen met jou kunnen bekijken hoe een en ander in te 
passen is.



Als ik lid wordt moet ik me dan aanmelden bij de KVK?

Als je voornemens bent om maandelijks honderden producten te gaan 
verkopen in een winkel of op een markt e.d., dan wel.

Als je lekker voor jezelf en je familieleden en vrienden bestelt, niet.

Vergelijk het met de vriendenkortingskaarten van bv. Esprit. Je krijgt een 
extra korting of een leuk cadeau voor het maken van de reclame.

Hoe zit het met de belasting? 

Je leven wordt per direct goedkoper! Je mag vanaf nu alle bonnetjes gaan 
bewaren.

Denk hierbij aan inktcartrides voor je printer, een nieuwe computer, alle 
kilometers die je maakt als je iemand over FM bent gaan vertellen en/of 
het brengen van een artikel dat bij je is besteld. Maar ook je telefoonkos-
ten enz.

Daarnaast adviseren we je om 1/3de van de commissie die je ontvangt aan 
de kant te zetten. Na je eerste jaar kan je de balans opmaken van

inkomsten en uitgaven die je hebt gemaakt en kan je aan de hand daarvan 
ervoor kiezen om het wel of niet op te geven aan de belastingdienst als 
inkomsten door nevenactiviteit.


