
Get
Rewarded

Incentive voor nieuwe
en bestaande Business Partners

1 februari 2020 - 31 december 2020

Wij belonen je extra voor elke nieuwe positie die je voor het eerst in je FM World-carrière bereikt!



De beloningen beginnen vanaf Pearl Orchid

Wij zijn erg blij dat je met ons samenwerkt en dat je je FM World-imperium 
aan het opbouwen bent met FM World Benelux. Wij willen je graag motiveren 
om verder te gaan en de ladder op te klimmen naar nog meer succes!

Laten we elkaar ontmoeten aan de top!

We belonen je voor elk nieuw effectiviteitsniveau dat je voor het eerst in je 
FM World-carrière bereikt! De beloningen beginnen bij de positie van Pearl 
Orchid.

Positie Min aantal punten Bonus

Pearl Orchid 50.000 1.000

Amaranth Orchid 90.000 3.000

Golden Orchid 150.000 5.000

Diamond Orchid 250.000 10.000

Jasper Star 470.000 20.000

Voor elk nieuw behaalde positie kun je de bonus maar één keer krijgen!
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Regels en condities

1. Incentive voor nieuwe en bestaande Business Partners.

2. 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.

3. Business Partners die werken met Business Partner nummers die zijn overgenomen op 
grond van het marketingplan zijn uitgesloten van deelname aan dit programma.

4. Tenminste 300 persoonlijke punten moeten worden verzameld in de maand van 
kwalificatie.

5. Positie voor kwalificatie van dit programma mag niet eerder behaald zijn in FM World 
carrière van de Business Partner.

6. Er wordt slechts 1x “Get Rewarded” bonus gegeven per ID-nummer op iedere positie.

7. De vereiste puntwaarde op elke positie moet voor 100% worden verkregen door aankopen 
rechtstreeks bij FM World Benelux. Het behalen van minder dan 100% Benelux punten zal 
zakelijke partners uitsluiten van deelname aan het “Get Rewarded” Incentiveprogramma.

8. De “Get Rewarded” bonus wordt toegekend in de volgende maand nadat de vereiste 
positie voor de 1ste opvolgende keer is behaald.

9. “Get Rewarded” bonus wordt toegekend in de vorm van commissie of korting.

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

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

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

13. De extra commissie kan maximaal 1x per positie worden behaald.

14. Prijswijzigingen en afwijkingen ten opzichte afbeeldingen voor behouden. 

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

Voor je deelneemt aan het incentive ”Get Rewarded” zorg dat je 
bekend bent met de regels en condities.

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
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