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Met FM World Benelux naar de Efteling

Heb jij zin om met het hele gezin met FM World Benelux 
naar de Efteling te gaan?

Hoe leuk is het om samen met jouw gezin en die van je teamies 
een supergave dag te beleven die je niet snel meer zal vergeten. 

Dan is dit jouw kans om dit te doen! Inschrijven en opvolgen 
is de sleutel naar een succesvolle en stabiele business.

Wat je er precies voor moet doen dat zie je hieronder.

* Maximaal 4 tickets per account

Bestaande Business Partners:

• Nieuwe Business Partner inschrijven tussen 1 juni en 31 augustus 2022.
• Deze voor 31 augustus voor minimaal 900 persoonlijke punten aan 

boodschappen laten doen.
• Voor iedere nieuwe Business Partner die dit doet krijg je 1 toegangsbewijs* 

voor de Efteling.
• Zelf 300 persoonlijke punten in iedere maand van kwalificatie.

Nieuwe Business Partners (ingeschreven na 1 juni 2022):

• Nieuwe Business Partner inschrijven voor 31 augustus 2022.
• Deze voor 31 augustus voor minimaal 900 persoonlijke punten aan 

boodschappen laten doen.
• Voor iedere nieuwe Business Partner die dit doet krijg je 1 toegangsbewijs* 

voor de Efteling.
• Zelf 300 persoonlijke punten in iedere maand van kwalificatie.
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Voorbeeld:

MAAND VAN  
INSCHRIJVING

NIEUWE
BP

PERSOONLIJKE  
PUNTEN JUN

PERSOONLIJKE  
PUNTEN JUL

PERSOONLIJKE  
PUNTEN AUG TOTAAL TICKET

jun 1 350 300 300 950 1

jun 2 250 300 250 800 0

jul 3 x 450 525 975 1

jul 4 x 300 750 1050 1

aug 5 x x 1050 1050 1

aug 6 x x 625 625 0

Maximaal 4 tickets per ID-nummer
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Regels en condities
1. Incentive voor nieuwe en bestaande Business Partners.

2. Start van dit programma is 1 juni 2022.

3. Persoonlijke punten van de nieuwe Business Partner zijn cumulatief. Dit houdt in dat de punten bij 
elkaar genomen over de maanden van de duur van dit programma.

4. Business Partners die werken op extra nummers kunnen deelnemen aan het programma volgens 
de regels van het programma. Punten verdiend op extra nummers worden niet verzameld voor het 
hoofdnummer.

5. Tenminste 300 persoonlijke punten moeten worden verzameld in de maanden van kwalificatie.

6. Er kunnen slechts 4 tickets per ID-nummer gewonnen worden.

7. De vereiste puntwaarde moet voor 80% worden verkregen door aankopen rechtstreeks bij FM World 
Benelux.

8. De tickets worden toegekend in september 2022.

9. Alleen Business Partners waarvan de FM-accounts worden beheerd door FM World Benelux kunnen 
deelnemen aan dit programma.

10. Deelname aan het programma betekent niet dat Business Partners worden uitgesloten van deelname 
aan andere Incentiveprogramma’s van FM World Benelux.

11. Dit Incentive is alleen geldig binnen de FM World Benelux Branche.

12. Prijswijzigingen en afwijkingen ten opzichte afbeeldingen voor behouden.

13. FM World Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten.

Voor je deelneemt aan de ” Met FM World Benelux naar de Efteling” zorg 
dat je bekend bent met de regels en condities. 
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Wij ”FM World Benelux” behouden ons het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment wijzigingen en correcties aan deze incentive aan te brengen


