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WELKOM BIJ JEUNESSE 

 

Wij zijn blij dat u ervoor heeft gekozen om samen met ons uw eigen bedrijf bij Jeunesse op te 

zetten. Net zoals u hebben duizenden onafhankelijke Distributeurs zich aangemeld bij onze 

gemeenschap, onze fantastische producten gedeeld met vrienden en kennissen en 

geprofiteerd van de voordelen van de financiële beloningen. Jeunesse verandert levens over 

de hele wereld met één van de meest concurrerende beloningsregelingen in de branche. 

 

U BEPAALT UW EIGEN LOT  

Het Financial Rewards Plan (Financieel Belongingsplan)( biedt u drie manieren om inkomsten te 

verdienen: verkoop aan klanten, commissies uit teambuilding en beloningen voor uw leiderschap. 

       

 

 

 

 

  

 

U kunt op elk gewenst niveau deelnemen aan het Jeunesse Financial Rewards Plan. U beslist 

of u een parttime inkomen wilt verdienen door detailhandelverkopen of dat u fulltime een 

bedrijf wilt runnen met toegewijde teams over de hele wereld. 

ONS UNIEKE VERDIENMODEL  

Wij zijn een bedrijf dat elke dag investeert in mensen zoals u. Jeunesse is niet zomaar een bedrijf. 

Het is een familie. En omdat wij onze familie altijd voorop stellen, helpen wij u bij elke stap .  

 

 

  
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Oprichter en CEO 

Wendy Lewis 

Oprichter en COO       

Scott A. Lewis 

CVO 

 

De maximale uitbetaling in het Jeunesse Global Financial Rewards Plan wordt afgetopt op 60% van de mondiale CV. Commissies, 

bonussen en andere inkomsten zijn mogelijk onderworpen aan dit plafond en worden van tijd tot tijd aangepast. 

 

*Raadpleeg onze woordenlijst op pagina 13. Voor uw gemak zijn alle gedefinieerde termen in dit document of in de Beleidsmaatregelen en 

Procedures van Jeunesse met een hoofdletter geschreven..  

VERKOOP AAN 
KLANTEN 

Winst uit Detailhandel 

Jeunesse Preferred  

Retail Sales Bonus 

 

TEAMBUILDING 

Teamcommissies 

Matching Bonus 

Distributor Retention 

Incentive (Behoud van 

Distributeurs) 

LEIDERSCHAP 

Emerald Experience  

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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VERKOOP 
KWALITEITSPRODUCTEN 
VAN JEUNESSE AAN UW 
KLANTEN  
 
 
 

Een Distributeur heeft het actief verkopen van de producten van Jeunesse aan Klanten als 

kernactiviteit en dit is ook de basis voor uw toekomstige verkooporganisatie en inkomen. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: Sommige getoonde producten zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. 

UW EERSTE STAP VOOR VERKOOP AAN KLANTEN:: 
Meld u aan als Partner  

Als Partner kunt u Jeunesse-producten tegen groothandelsprijzen kopen en commissies verdienen 

uit verkopen aan uw Klanten*, waaronder Winst uit Detailhandel, commissies uit verkopen aan uw 

Jeunesse Preferred-klanten en Retail Sales Bonussen. U kunt ook andere Distributeurs inschrijven, 

maar u kunt pas commissies verdienen op hun verkopen wanneer u een Executive bent geworden. 

Om Partner te worden moet u zich inschrijven en een Startpakket kopen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Raadpleeg onze woordenlijst op pagina 13.    

CUSTOMER SALES 

Retail Profits 

Jeunesse Preferred 

Retail Sales Bonus 
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1STE  
  

 MANIER VAN VERDIENEN:    

 WINST UIT DETAILHANDEL 
  
 

 

DETAILHANDELVERKOOP PRODUCT VERKOPEN = GOED VOOR DE PORTEMONNEE 

De snelste manier om geld te verdienen na inschrijving is om producten in te kopen tegen 

groothandelprijs en deze te verkopen tegen detailhandelsprijs. U houdt het verschil. Of u nu uw 

verhaal vertelt bij een voetbalwedstrijd of uw vrienden en familieleden uw persoonlijke Jeunesse-

website laat zien: u kunt altijd tussen 15-40% op elke verkoop verdienen! Detailhandelsverkoop is 

uw bron van inkomsten terwijl u klantenloyaliteit opbouwt. De winsten uit de detailhandelsverkoop 

worden wekelijks online aan u betaald. 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE PREFERRED: TERUGKERENDE KLANTEN = BETER VOOR DE PORTEMONNEE 

Jeunesse Preferred is een geweldig programma voor uw Retailklanten, die graag een korting 

willen op hun producten. Zij moeten hiervoor een maandelijkse, automatische levering 

overeenkomen via Jeunesse SmartDelivery (voorheen bekend als "Autoship"). Laat ze op uw 

gekopieerde website hun gewenste producten selecteren en meld ze dan aan voor Jeunesse 

Preferred-prijzen. Als Jeunesse Preferred-klanten ontvangen zij maar liefst 25% korting op de 

detailhandelsprijs op ieder product* dat zij bestellen.* 
 

Het voordeel van het hebben van Jeunesse Preferred-

klanten is dat een groep klanten maand na maand 

producten bij u koopt terwijl u wekelijks Winst uit 

Detailhandel ontvangt op elke aankoop. De 

commissie die u verdient is het verschil tussen de 

Jeunesse Preferred-prijs en de groothandelsprijs. 

Daarnaast heeft elk product, dat u verkoopt als 

Distributeur, volledig Commissie Volume (CV) en alle 

CV's tellen mee voor het Persoonlijk Groeps-Volume 

(PGV) en de berekening van Group Volume.  

*Exclusief bulkorders en pakketten   
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2DE 
 

 

 

 

 VERHUURBONUS: 

  RETAIL SALES BONUS 
 

 

 

IEDEREEN WIL GRAAG EEN BONUS.  

U kunt kortingen geven op pakketten, die verschillende hoeveelheden van onze best 

verkopende producten bevatten. Verdien een Retail Sales Bonus op het eerste pakket met 

producten, dat u verkoopt aan elke Klant die u inschrijft als Detailhandelsklant of Preferred 

Customer of aan elke Distributeur, die u persoonlijk inschrijft. 

 

De Retail Sales Bonus (RSB) op standaardpakketten varieert van $25 tot $300. Het bedrag van 

uw bonus hangt af van het pakket.* Help uw klanten met het selecteren van het voor hen 

meest geschikte pakket, door ze uit te leggen waar elk pakket uit bestaat en waar het voor 

staat. 

 

        Afbeelding 1. Sommige getoonde producten zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. 

 

CREËER-EEN-PAKKET 

Het Creëer-Een-Pakket is een geweldig alternatief voor de standaard pakketten voor uw 

Klanten, die hun eerste bestelling zelf willen samenstellen. De percentages voor de Retail Sales 

Bonus voor deze optie zijn gebaseerd op de totale prijs van het pakket (exclusief BTW en 

verzending): 

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV+ = 15% 

 

Als u bijvoorbeeld producten aan uw klant verkoopt met 150 CV, dan verdient u $15.**   

Het verkopen voor $250 met 200 CV levert een bonus op van $24. 

 

*Raadpleeg de prijslijst in uw Joffice voor beschikbare pakketten en de bijbehorende CV en Retail Sales Bonus  

**Commissies en bonussen worden in Amerikaanse dollars uitgerekend. De omzetting naar lokale valuta vindt plaats 

tegen de wisselkoers van de dag, waarop u uw inkomsten met uw betalingskaart opneemt.  
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BOUW EEN TEAM 
OM U TE HELPEN 
JEUNESSE-
PRODUCTEN TE 
VERKOPEN 

Selling De verkoop van producten en het 

verdienen van commissies vormen de basis van 

uw bedrijf. U kunt nog meer verdienen door een 

netwerk van gelijkgestemde mensen te 

bouwen, die ook de producten en 

mogelijkheden met anderen delen. Door 

trainingen te geven groeien uw mogelijkheden. 

U kunt Teamcommissies, Matching Bonuses en 

Distributor Retention Incentives gaan 

verdienen. Bovendien kunt u, als u de rang van 

Emerald Director of Diamond Director behaalt, 

meedoen aan het  Lifestyle Rewardsplan van 

Jeunesse. Wanneer u doorgroeit naar Diamond 

Director komt u mogelijk in aanmerking voor 

deelname aan de Diamond Bonus Pool. 

 

UW EERSTE STAPPEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN TEAM  

Groei van Partner naar Distributeur  

Om door te groeien van Partner naar Distributeur moet u in één 

SmartDelivery-maand* 100 CV verzamelen binnen uw eerste 

jaar. Als Distributeur verzamelt u Volume door verkopen aan uw 

Klanten en  Distributeurs. 

 

Groei van Distributeur naar Executive  

Als u wilt profiteren van alle voordelen van het Financial Rewards 

Plan moet u groeien naar de rang van Executive. De Executive-

rang bereikt u door (i) de status Actief* te hebben en (ii) een 

Kwalificatie te verdienen (door minstens één Actieve persoonlijk 

ingeschreven Distributeur te hebben in het Rechterteam en één 

in het Linkerteam). Als Executive kunt u beginnen u te 

kwalificeren voor aanvullende commissies. 

*Raadpleeg onze woordenlijst op pagina 13.  

TEAMBUILDING  

Teamcommissies 
Matching Bonus 
Distributor Retention 
  Incentive 

Afbeelding 2. Sommige getoonde producten zijn mogelijk niet 
beschikbaar in uw regio. 
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3DE 
 

 MANIER VAN VERDIENEN: 

 TEAMCOMMISSIES 

 

 
VERDIEN COMMISSIES OP DE VERKOOP 
VAN UW TEAMS 

Wanneer u een netwerk van Distributeurs 

opbouwt, worden zij geplaatst in de Teamboom 

van uw distributeurschap in het Linker- of 

Rechterteam. Telkens wanneer een lid van uw 

Team een product verkoopt genereert dit Group 

Volume (GV) voor u. GV is inclusief uw PV, PGV 

en Spillover Volume (zie de Woordenlijst). GV 

wordt gebruikt voor het berekenen van 

Teamcommissies. 

 

Terwijl uw teams groeien verdient u GV voor de 

producten die zij verkopen. 

 

Wanneer één van uw teams (links of rechts) 600 

GV bereikt heeft en de overige 300 GV (het 

maakt niet uit welke), verdient u $35 

Teamcommissie, ook wel "cyclusbonus” 

genoemd. Teamcommissies worden wekelijks 

uitbetaald en komen steeds terug. U verdient 

telkens $35 cyclusbonus zodra uw teams 

600/300 GV* verzamelen. 

 

U moet een Kwalificatie behaald hebben en 

betaald te worden als Executive om 

Teamcommissies te verdienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*U mag niet meer dan 750 cycli per week hebben  
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4DE 
 

MANIER VAN VERDIENEN: 

 MATCHING BONUS 

 
HET LOONT OM UW TEAM TE LATEN GROEIEN  

Jeunesse vindt dat u beloond moet worden voor het opbouwen van uw verkoopteam. Terwijl u het 

team opbouwt, traint u degenen die u persoonlijk heeft ingeschreven om producten te verkopen en 

een organisatie op te bouwen. U leert ze ook om na te doen wat u doet. Hoe succesvoller u bent in 

het trainen van de groep, die u persoonlijk heeft ingeschreven (Sponsorlijnen) om Jeunesse-

producten te verkopen, hoe succesvoller zij zullen zijn en hoe meer u verdient. 

Wanneer u verder stijgt in rang beloont Jeunesse u 

met een Matching Bonus voor scholing en uitbouw 

van uw Sponsorlijnen. De Matching Bonus levert een 

percentage op van de Teamcommissies, die op 

niveau 1 tot en met niveau 7 van uw Sponsorlijnen* 

zijn verdiend, gebaseerd op de Rang waarop u 

betaald wordt. 

De eerste rang waarop u de Matching Bonus kunt 

verdienen is Jade Executive. Op dit niveau kunt u 

20% verdienen op de Teamcommissies uit de 

verkoop van uw eerste niveau van Distributeurs 

binnen uw Sponsorlijnen (uw Boom van 

Ingeschrevenen). Als u bijvoorbeeld Natalie, Stacey 

en Adam inschrijft op uw eerste niveau, dan kunt u 

een matching bonus van 20% verdienen van hun 

Teamcommissies. Op de volgende rang van Pearl 

Executive kunt u 20% verdienen op het eerste 

niveau van Distributeurs binnen uw 

Sponsorlijnen(uw Boom van Ingeschrevenen) en 

15% op het tweede niveau. Bovendien kunt u, als u 

in rang stijgt, de Matching Bonuses verdienen via 

Niveau Zeven van uw Sponsorlijnen (uw Boom van 

Ingeschrevenen).   

Om de wekelijkse Matching Bonus te verdienen op 

het aangegeven niveau in de tabel, moet u Actief zijn 

en Betaald worden Op de respectievelijke Rang. 

*Raadpleeg onze Woordenlijst op pagina 13.  
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MANIER VAN VERDIENEN:  

DISTRIBUTOR RETENTION 

INCENTIVE 

MEER DISTRIBUTEURS = MEER BELONING 

Wanneer u producten verkoopt aan vijf persoonlijk ingeschreven Distributeurs*, die op een 

SmartDelivery ingeschreven staan in één en dezelfde kalendermaand, dan stijgt uw Matching 

Bonus op het eerste niveau van 20% naar 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u producten verkoopt aan tien persoonlijk ingeschreven Distributeurs*, die op een 

SmartDelivery staan ingeschreven in één en dezelfde kalendermaand, dan stijgt uw Matching 

Bonus op het eerste niveau naar 30%. 

 

 

De Distributor Retention Incentive wordt betaald wanneer u Actief bent en Betaald wordt Op de 

Rang van Jade Executive of hoger. 

 

 

 

*Een nieuw ingeschreven Distributeur wordt gerekend tot een van de 5/10 in de inschrijfmaand, ongeacht of er een 

registratie in de SmartDelivery  plaatsvindt of een SmartDelivery-bestelling voltooid wordt. Toch zal deze Distributeur niet 

in aanmerking worden genomen als deze ook een nieuwe Distributeur inschrijft in dezelfde maand.  
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ONTVANG EEN 
BELONING VOOR 
UW LEIDERSCHAP 
 
 
Jeunesse geeft een royale beloning aan haar topverkopers die leiderschap tonen. Zij worden 

beloond met uitstapjes naar exotische bestemmingen en met commissies uit wereldwijde 
verkopen. 

LIFESTYLE REWARDS 
Jeunesse wil u belonen en uw succes met het opbouwen van uw onderneming huldigen. Ons 
Lifestyle Rewards Program biedt u de kans de luxueuze levensstijl te genieten, die u verdient 
na al uw inspanningen. 

 
EMERALD EXPERIENCE   
Het beste, maar dan nog beter! We 
nodigen u en uw partner uit om naar het 
luxueuze Grand Wailea Resort in Hawaï te 
komen voor vijf dagen plezier in de zon. 
Heerlijk eten en drinken met andere 
leiders en de grondleggers van Jeunesse, 
terwijl zij u de kneepjes van het vak leren 
tijdens ons exclusieve Leadership 
Development Event. Om te kunnen 
deelnemen aan de Emerald Experience* 
moet u minimaal drie maanden in het 
jaar** Betaald worden Op de Rang van 
Emerald Director. Daarnaast moet u na 
het behalen van de positie van Emerald 
Director elke maand Actief zijn. 

 

DIAMOND DISCOVERY 
Het is zover. U hebt de Diamond-lifestyle 
bereikt! U hebt het verdiend en we willen 
u niet slechts één keer, maar elk jaar 

belonen! U en uw partner vergezellen ons 
als Diamond Director op onze jaarlijkse 
Diamond Discovery. We reizen af naar 's 
werelds meest exclusieve 
vijfsterrenresorts en we beleven samen 
een paar ongelooflijke avonturen. Dit is de 
ultieme levensstijl. Leef als een Diamond 
Director met Jeunesse. 

Om te kunnen deelnemen aan de Diamond 
Discovery, moet u wanneer u voor het eerst 
gekwalificeerd bent (i) elke maand na de eerste 
maand, waarin u Betaald wordt Op de Rang  van 
Diamond Director, Actief blijven en (ii) minimaal 
drie kalendermaanden in het jaar** Betaald 
worden Op de Rang van Diamond Director. 

In de daaropvolgende jaren** moet u (i) 
Actief blijven vanaf de eerste maand dat u 
de rang van Diamond hebt behaald en (ii) 
Betaald worden Op de Rang van Diamond 
Director of hoger gedurende minimaal zes 
maanden in het jaar.**

 

*U moet aan de Emerald Experience deelnemen in het jaar waarin de reis wordt verdiend. 

**Een “jaar”  begint op de eerste maand van de kwalificatieperiode voor de reis. Het kwalificatiejaar begint dus op 

1 november voor de Emerald Experience en op 1 mei voor de Diamond Experience. Om voor een van beide reizen 

in aanmerking te komen moet u minimaal 60 dagen voor de vertrekdatum aan de kwalificatie-eisen voldoen. U 

wordt schriftelijk in kennis gesteld als u in aanmerking komt. Mocht u niet deelnemen nadat u zich heeft aangemeld, 

dan zal Jeunesse de kosten, die al gemaakt zijn, bij u in rekening brengen. Reizen worden niet gerestitueerd en zijn 

niet overdraagbaar. Indien de toepasselijke wetten en regels dit vereisen, kunnen de reizen als persoonlijk inkomen 

worden belast. Reizen worden niet in geld uitgekeerd. Deze reizen zijn bedoeld om leerervaringen, teambuilding en 

leiderschap te bevorderen. 

LEIDERSCHAP  

Emerald Experience 

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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MANIER VAN VERDIENEN:     

 DIAMOND BONUS POOL 
 

 

DE VOORDELEN VAN WERELDWIJD LEIDERSCHAP 

U kunt aandelen verdienen van de wereldwijde verkopen van Jeunesse door u te kwalificeren 

voor onze Diamond Bonus Pool. De Diamond Pool bevat 3% van het wereldwijde 

Commissionable Volume van Jeunesse uit productverkopen in elk kwartaal. De pool wordt 

verdeeld over de gekwalificeerde Diamonds berekend op de in een kwartaal opgebouwde 

aandelen. 

 

De bonuspool wordt berekend per kwartaal, en de bonus wordt uitbetaald naar de aandelen 

die u verdiende tijdens de bonusperiode. Om aan de Diamond Bonus Pool deel te nemen moet 

u (i) producten verkopen aan tien (10) persoonlijk ingeschreven Distributeurs die op 

SmartDelivery staan ingeschreven gedurende elke maand van het kwartaal en (ii) uw Hoogst 

Behaalde Rang moet Diamond Director zijn op of voor de eerste dag van het kwartaal. 

 

U kunt als volgt aandelen opbouwen: 

• Één aandeel wordt toegekend vanwege omdat u voor 

de eerste keer Betaald wordt in  de Rang van Diamond 

Director vóór of op de eerste dag van het kwartaal. 

• Één aandeel wordt toegekend per maand in het 

kwartaal dat u wordt Betaald Op de Rang van 

Diamond. 

• Één aandeel wordt toegekend voor elke 1.000 

cycli van Teamcommissies, die u heeft behaald 

gedurende het kwartaal. 

• Er wordt maximaal één aandeel per kwartaal 

toegekend voor elke persoonlijk ingeschreven 

Distributeur, die in minimaal een van de 

maanden van dat kwartaal betaald wordt als 

Diamond Director. 

• Één aandeel wordt toegekend voor elke maand 

dat u wordt Betaald Op de Rang van Double 

Diamond Director of hoger.  
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U STIJGT IN RANG WANNEER UW PRODUCTVERKOOP GROEIT 

RANGEN            KWALIFICATIE-EISEN VOORDELEN 

Partner • Onderteken en overleg de Distributeursovereenkomst 

• Schaf een Startpakket aan. Partners bouwen geen volume op 

• Koop in tegen 

groothandelsprijs 

• Winst uit Detailhandel 

• Jeunesse Preferred Winst 

• Retail Sales Bonus 

Distributeur • Word Partner 

• Bouw 100 PV op binnen een SmartDelivery-maand binnen een jaar na aankoop 

van uw Startpakket. 

• Zelfde als Partner. 

• Begin met het opbouwen 

van volume 

 

Executive 

EXECUTIVE RANGEN* 

• Word Distributeur 

• Wees Actief 

• Wees volledig Gekwalificeerd (u heeft dan één persoonlijk ingeschreven 

Distributeur in elk Team). 

 

• Zelfde als Distributeur 

• Teamcommissies 

JADE 

EXECUTIVE 
• Betaald worden Op de Rang van Executive  

• Ofwel 

o 4 persoonlijk ingeschreven Executives met ten minste één in elk team OFWEL  

o 8 persoonlijk ingeschreven Distributeurs met minstens 3 in elk team  

• Zelfde als Executive 

• Één niveau van Matching 

Bonuses 

PEARL 

EXECUTIVE 

• Betaald worden als Executive  

• OFWEL 

o 8 persoonlijk ingeschreven Executives met minimaal 2 in elk Team OF 

o 12 persoonlijk ingeschreven Distributeurs met minstens 3 in elk Team  

• Zelfde als Executive 

• Twee niveaus van 

Matching Bonuses 

SAPPHIRE 

EXECUTIVE 

• Betaald worden Op de Rang van Executive  

• 12 persoonlijk ingeschreven Executives met minimaal 3 in elk Team  

• Er Zelfde als Executive 

• Drie niveaus van 

Matching Bonuses 

• Toegangsweg naar 

Diamond-rangen 

SAPPHIRE 

25 

• Betaald worden Op de Rang van Sapphire Executive  

• Voltooi 25 cycli van Teamcommissies in de voorafgaande kalendermaand 
• Zelfde als Sapphire 

• Bijzondere Erkenning 

• Exclusieve evenementen 

SAPPHIRE 

50 

• Betaald worden Op de Rang van Sapphire Executive  

• Voltooi 50 cycli van Teamcommissies in de voorafgaande kalendermaand 

SAPPHIRE 

ELITE 

• Betaald worden Op de Rang van Sapphire Executive  

• Voltooi 100 cycli van Teamcommissies in de voorafgaande kalendermaand 

 

RUBY 

DIRECTOR 

DIRECTOR RANGEN* 

• Betaald worden Op de Rang van Sapphire Executive  

• 2 Sponsorlijnen hebben, waarin in elke lijn een persoon Betaald wordt als 

Sapphire** 

• Voltooi 200 cycli van Teamcommissies in de voorafgaande kalendermaand 

 

• Zelfde als Sapphire 

• Vier niveaus van 

Matching Bonuses 

EMERALD 

DIRECTOR 

• Betaald worden Op de Rang van Sapphire Executive  

• 4 Sponsorlijnen hebben, waarin in elke lijn*** een persoon Betaald wordt als 

Sapphire** 

• Voltooi 500 cycli van Teamcommissies in de voorafgaande kalendermaand 

• Zelfde als Sapphire 

• Vijf niveaus van Matching 

Bonuses 

• Emerald Experience 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Betaald worden Op de Rang van Sapphire Executive  

• 6 Sponsorlijnen hebben, waarin in elke lijn een persoon Betaald wordt als 

Sapphire** 

• Voltooi 1.000 cycli van Teamcommissies in een voorafgaande kalendermaand 

• Voltooi 1.000 cycli van Teamcommissies in de huidige kalendermaand**** 

• Zelfde als Sapphire 

• Zes niveaus van Matching 

Bonuses 

• Diamond Bonus Pool 

• Diamond Discovery 

*Executive- en Director-rangen worden toegekend op de dag dat aan alle kwalificaties is voldaan.  

**De vereiste Rangen Waarop u Betaald wordt in de Sponsorlijnen moeten "echte" rangen zijn. Dat wil zeggen, dat deze rangen werden 

verdiend door het opbouwen van een organisatie en het verzamelen van het vereiste volume en niet door een productpakket te kopen. 

***Indien aan alle vereisten voor een cyclus wordt voldaan, maar de vereiste Sapphire/Diamonds zijn niet in de Sponsorlijnen op het eind van 

de kwalificerende maand, wordt u Op de nieuwe Rang Betaald als aan deze eis wordt voldaan voor de laatste dag van de volgende maand. 

****Als maar 500 - 999 cycli zijn voltooid in de lopende maand en  er aan alle andere vereisten is voldaan, dan wordt u wel aangemerkt als 

Diamond Director (en komt u in aanmerking voor 1 aandeel in de Diamond Bonus Pool) maar wordt u niet Betaald als Diamond Director. De 

eerstvolgende kalendermaand waarin u 1000 cycli voltooit, kwalificeert u zich als Diamond en wordt u ook Betaald op de Rang van Diamond.  
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RANGEN  KWALIFICATIE-EISEN  VOORDELEN 
 

DOUBLE 

DIAMOND 

DIRECTOR 

 

• Betaald worden Op de Rang van Diamond Director 

• 2 Sponsorlijnen hebben met elk een Diamond* binnen 7 niveaus** 

• Voltooi 1.500 cycli van Teamcommissies in de voorafgaande 

kalendermaand 

 

• Zelfde als Diamond Director 

• Zeven niveaus van Matching 

Bonuses 

TRIPLE 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Betaald worden Op de Rang van Diamond Director  

• 4 Sponsorlijnen hebben met elk een Diamond* binnen 7 niveaus   

• Bouw 2.000.000 PGV op in 1 kalendermaand, waarvan niet meer dan 

500.000 PGV uit één Sponsorlijn komt. 

• 10.000 Actieve Distributeurs hebben in al uw Sponsorlijnen in de 

SmartDelivery-maand. 

• 2 achtereenvolgende maanden Betaald worden op deze rang. 

• Zelfde als Double Diamond 

Director 

• $100.000 Eenmalige Bonus*** 

PRESIDENTIAL 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Betaald worden Op de Rang van Diamond Director  

• 6 Sponsorlijnen hebben met elk een Diamond* binnen 7 niveaus   

• Bouw 3.000.000 PGV op in 1 kalendermaand, waarvan niet meer dan 

500.000 PGV uit één Sponsorlijn komt. 

• 15.000 Actieve Distributeurs hebben in al uw Sponsorlijnen in de 

SmartDelivery-maand. 

• 3 achtereenvolgende maanden Betaald worden op deze rang. 

• Zelfde als Double Diamond 

Director 

• $250.000 Eenmalige Bonus**** 

IMPERIAL 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Betaald worden Op de Rang van Diamond Director  

• 8 Sponsorlijnen hebben met elk een Diamond* binnen 7 niveaus 

• Bouw 4.000.000 PGV op in 1 kalendermaand, waarvan niet meer dan 

500.000 PGV uit één Sponsorlijn komt. 

• 20.000 Actieve Distributeurs hebben in al uw Sponsorlijnen in de 

SmartDelivery-maand. 

• 3 achtereenvolgende maanden Betaald worden Op deze Rang. 

• Zelfde als Double Diamond 

Director 

• $500.000 Eenmalige Bonus***** 

CROWNE 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Betaald worden Op de Rang van Diamond Director  

• 10 Sponsorlijnen hebben met elk een Diamond* binnen 7 niveaus 

• Bouw 5.000.000 PGV op in 1 kalendermaand, waarvan niet meer dan 

500.000 PGV uit één Sponsorlijn komt. 

• 25.000 Actieve Distributeurs hebben in al uw Sponsorlijnen in de 

SmartDelivery-maand. 

• 6 achtereenvolgende maanden Betaald worden Op deze Rang. 

• Zelfde als Double Diamond 

Director 

• $1.000.000 Eenmalige 

Bonus***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De vereiste Rangen Waarop u Betaald wordt in de Sponsorlijnen moeten "echte" rangen zijn. Dat wil zeggen, dat deze 

rangen werden verdiend door het opbouwen van een organisatie en het verzamelen van het vereiste volume en niet 

door een productpakket te kopen. 

**Als één van de Diamonds wel als Diamond is erkend, maar nooit als een Diamond is betaald en er  aan alle andere 

vereisten wel wordt voldaan, dan wordt u wel erkend maar niet Betaald als een Double Diamond. 

***De eenmalige bonus wordt betaald bij het volgende grote Jeunesse-evenement en wordt overhandigd op het 

podium 

****Betaald over een periode van twaalf maanden 

*****Betaald over een periode van 24 maanden  
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WOORDENLIJST 
ACTIEF: Na het bereiken van de rang van Distributeur 

wordt u Actief in een SmartDelivery-maand door 60 PV 

te verzamelen met verkopen aan Klanten of met 

persoonlijke aankopen.* Als u niet Actief blijft in uw 

SmartDelivery-maand worden de verzamelde punten 

naar nul teruggezet wanneer de commissies worden 

berekend. Deze punten kunnen niet worden hersteld. U 

krijgt weer de status Actief nadat u opnieuw aan de 

bovenstaande vereisten voldoet 

AUTOSHIP: Zie SmartDelivery. 

BETAALD ALS of BETAALD OP RANG: Om te kunnen 

worden betaald op een rang (bijvoorbeeld als een Ruby 

Director) moet u Actief zijn en aan de vereisten voor die 

rang voldoen. 

BOOM VAN INGESCHREVENEN: Distributeurs in elk 

van uw Sponsorlijnen zitten in uw Boom van 

Ingeschrevenen. De PGV uit hun verkopen wordt 

gebruikt voor het berekenen van bepaalde promoties. 

Zie figuur 3. 

BOVENLIJN: Dit is de Distributeur, door wie u 

oorspronkelijk bent ingeschreven en iedereen die voor u 

gesponsord werd binnen die Sponsorlijn. 

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): Om ervoor te 

zorgen dat onze producten concurrerend zijn geprijsd, 

krijgt elk Jeunesse-product een waarde in punten 

toegekend. Dit heet Commissionable Volume (soms 

aangeduid als "punten"). De Commissies, die u verdient 

via het Financial Rewards Plan, zijn gebaseerd op de 

verzameling van deze punten. CV wordt opgebouwd 

vanaf het moment dat u doorgroeit van Partner naar 

Distributeur. CV blijft groeien zolang u Actief blijft. Zie 

figuur 3. 

GROOTHANDELSKLANT: Een distributeur, die alleen 

producten koopt voor persoonlijk gebruik is een 

Groothandelsklant. 

GROUP VOLUME (GV): Group Volume is het volume 

dat wordt gegenereerd door verkopen in uw twee 

teams; het bevat PV, PGV en Spillover Volume. Zie 

figuur 3. 

HOOGST BEHAALDE RANG: De hoogste rang die ooit 

werd behaald. 

JAARLIJKSE VERNIEUWING: Er is een kleine 

Jaarlijkse Vernieuwingsvergoeding van $19,95 om de 

kosten van uw Virtuele Business Management Systeem 

te bekostigen. Als u echter 360 CV behoudt uit 

persoonlijke SmartDelivery-bestellingen gedurende het 

jaar en geen Startpakket met korting heeft gekocht, 

wordt de Jaarlijkse Vernieuwingsvergoeding 

kwijtgescholden. Anders moet u de Jaarlijkse 

Vernieuwingsvergoeding betalen. 

JOFFICE: U ontvangt een virtueel 

bedrijfsmanagementsysteem als onderdeel van uw 

Startpakket, dat alles biedt wat u nodig hebt voor het 

runnen van uw online Jeunesse-bedrijf. Met dit 

krachtige systeem kunt u uw wereldwijde handel 

bijhouden, SmartDelivery opzetten, 

managementrapporten genereren, producten kopen, 

commissies ontvangen en nog veel meer. 

KLANTEN: Dit zijn Retailklanten, Preferred Customers 

en Groothandelsklanten. 

KWALIFICEREN of GEKWALIFICEERD: U bent 

Gekwalificeerd wanneer u een Actieve Distributeur heeft 

in uw Linkerteam en in uw Rechterteam. Dit stelt u in 

staat om door te groeien naar Executive als u Actief 

bent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Afbeelding 3. Aan elk product wordt een CV-

waarde toegewezen, die wordt gebruikt voor de 

berekening van PV, PGV en GV. Voor PV moet u 

Actief zijn. PGV wordt gegenereerd in uw Boom 

van Ingeschrevenen. GV bevat alle PV, PGV en 

Spillover Volume van uw Teams en wordt gebruikt 

voor de berekening van Teamcommissies 



14 
 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): 

Personal Group Volume is het CV dat wordt 

gegenereerd door uw Sponsorlijnen en door verkoop 

aan uw Klanten. Spillover Volume is hierin niet 

inbegrepen. PGV uit verkoop in uw Boom van 

Ingeschrevenen wordt gebruikt voor het berekenen van 

bepaalde promoties. Zie figuur 3. 

 
PERSONAL VOLUME (PV): Personal volume 

wordt gegenereerd uit CV van productverkopen aan uw 

Klanten via uw gekopieerde website of uit uw 

persoonlijke aankopen. Regel PV-overschot Wanneer 

het totale PV uit uw SmartDelivery-bestellingen de 60 

overschrijdt in een SmartDelivery-maand, en onder 

voorwaarde dat uw SmartDelivery-bestelling binnen 7 

dagen vanaf de begindatum van uw SmartDelivery-

maand verwerkt wordt, dan zal PV uit verkopen aan uw 

Retail- en Voorkeursklanten en PV uit uw persoonlijke 

aankopen naar uw Zwakke Team stromen. Het Zwakke 

Team is het team met het minste GV aan het eind van de 

SmartDelivery-maand. Deze regel geldt alleen wanneer 

het overschot aan PV uit een onvoorwaardelijke 

SmartDelivery-bestelling komt, die al in behandeling is 

(die dus op automatisch is ingesteld en niet handmatig 

geplaatst is in uw backoffice). Uitzondering: PV uit 

Evenementen Daarnaast stroomt overtollig PV uit 

pakketten of uit producten, die op evenementen zijn 

gekocht, niet naar het Zwakke Team. Houd er rekening 

mee, dat PV uit de verkoop van een basispakket aan uw 

zojuist ingeschreven Distributeur ook kan worden 

meegeteld voor de vereiste Actief te zijn; maar de PV telt 

niet mee wanneer die onlangs ingeschreven Distributeur 

een basispakket verkoopt aan zijn/haar nieuw 

ingeschreven Distributeur in dezelfde SmartDelivery-

maand. 

 
RETAILKLANT: Een klant, die koopt voor 
detailhandelsprijzen via uw gekopieerde website of direct 
van u. 
 
SMARTDELIVERY (agrāk zināma kā Autoship vai 
Convenience Plan): ja dodat priekšroku atkārtota 
pasūtījuma saņemšanai, jūs varat reģistrēties 
SmartDelivery saņemšanai. Jeunesse noņems naudu no 
jūsu kredītkartes katru mēnesi un piesūtīs jums norādītos 
produktus.  
 

SmartDelivery-MAAND: Dit is de periode, waarin 

u uw PV moet halen en moet voldoen aan de eisen van 

uw rang. Deze periode begint op de dag van de maand, 

waarin u ofwel een eerste pakket koopt ofwel doorgroeit 

naar de Distributeursrang en eindigt om 00:00 uur EST 

op de dag voor de volgende maand. Als u bijvoorbeeld 

doorgroeit naar Distributeur op 20 mei, dan begint uw 

SmartDelivery-maand op deze dag en eindigt op 19 juni 

om 00.00 uur EST. Daarbij moet opgemerkt worden, dat 

als uw SmartDelivery-maand begint op de 28e, 29e, 30e 

of 31e van de maand, dan zetten we de startdatum een 

paar dagen vroeger om te compenseren voor de korte 

maanden. De klantenservice kan u informeren over de 

exacte datum. Mocht u later upgraden door de aankoop 

van een groter pakket, dan zal de datum van die aankoop 

de nieuwe startdatum van de SmartDelivery-maand 

worden. 

 
SPILLOVER: Distributeurs, die door uw Bovenlijn in 
uw Teamboom zijn geplaatst worden "Spillover” 
genoemd. Hun verkopen zijn inbegrepen in uw GV. 
 
SPONSORLIJNEN: Met elke door u persoonlijk 
ingeschreven Distributeur begint een nieuwe Sponsorlijn 
in uw Boom van Ingeschrevenen. De Sponsorlijnen 
groeien als die Distributeur andere Distributeurs inschrijft 
en die weer andere inschrijven. Dit proces gaat onbeperkt 
door; er is geen limiet aan het aantal Sponsorlijnen, dat 
u kunt maken. Zie figuur 4. 
 
TEAM en teamBOOM: Uw Teamboom is uw 
organisatiestructuur, inclusief nieuw ingeschreven 
Distributeurs, die in de Teamboom onderin uw Rechter- 
of Linkerteam worden geplaatst. Nieuwe Distributeurs, 
die worden ingeschreven door uw Bovenlijn worden ook 
onderin één van uw Teams geplaatst. Dit wordt 
"Spillover” genoemd. CV uit de verkoop van producten in 
de Teamboom wordt omgezet naar GV voor de 
berekening van Teamcommissies. Zie figuur 4. 
 
VOORKEURSKLANT: Een Klant, die ingeschreven 
staat op SmartDelivery, die via uw gekopieerde website 
tegen gereduceerde prijzen koopt. Na 30 september 2018 
worden nieuwe Voorkeursklanten niet meer in een van de 
bomen geplaatst. Voorkeursklanten moeten deelnemen 
aan SmartDelivery. 
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Figuur 4 Boom van Ingeschrevenen: U heeft persoonlijk ingeschreven Distributeurs A, B, C en D. Bij ieder van hen begint 

een Sponsorlijn in uw Boom van Ingeschrevenen. Distributeur B heeft Distributeurs Bx,By en Bz ingeschreven, die op uw 

tweede niveau in uw Sponsorlijn.staan. Met Distributeurs Bx, By en Bz beginnen ook de Sponsorlijnen van B. D1 bevindt 

zich ook op uw 2e niveau. By1 bevindt zich op uw 3e niveau. 

Teamboom: Uw persoonlijk ingeschreven Distributeurs worden automatisch om en om geplaatst in uw Rechter- en 

Linkerteam (dit kan ook handmatig worden aangepast met uw slotplaatsing in uw persoonlijke profielinstellingen in 

uw backoffice). Totdat u Sapphire heeft bereikt, moet u nieuwe Distributeurs in uw buitenste Rechter- of Linkerteam 

plaatsen.  

 

In dit voorbeeld worden Retailklanten en Voorkeursklanten buiten de bomen geplaatst.  

Distributeurs A, B, C en D worden in uw Teamboom geplaatst. Ook Distributeurs 1, 2, 3 en 4 worden in uw Teamboom 

geplaatst door uw Bovenlijn en zijn Spillover. Teamcommissies worden berekend vanuit uw Teamboom. 
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