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1. Groepsmanager (MG20) 

 

Groepsmanager word je bij: 

 Minimaal 5 persoonlijke wervingen in 0–2. 

 Je persoonlijke en indirecte wervingen moeten minimaal €1.000,- doen.  

 Persoonlijke verkoop moet minimaal €500,-  in een brochure zijn. 

 Centrale groep (inclusief persoonlijke verkoop) doet minimaal €1.500,-. 

Als je aan deze eisen voldoet word je de brochure erna groepsmanager.  

 

Beloning: 

 35% korting op persoonlijke omzet. 

 15% commissie op directe wervingen 

 7,5% commissie op indirecte wervingen.  

 Uitsplitsingsbonus €250,- aan trainingsproducten.* 

 €35,- trainingsproducten voor iedere persoonlijke werving die zich kwalificeert.** 

 Meedoen aan het Hartenprogramma. 

 

Handhaven titel van Groepsmanager. 

Om de titel te behouden dien je aan de volgende eisen te voldoen: 

 Uit tenminste 1 van de voorgaande 3 brochures minimaal 75% van €1.500,- = €1.125,- omzet 

(incl. persoonlijke verkoop). 

 Minimaal 5 mensen in 0-2. 

 Als je 3 brochures op een rij niet aan de eisen/voorwaarden hebt voldaan, ga je automatisch 

terug naar ‘Adviseuse’ (15). 

 

* De uitsplitsingsbonus kun je een keer verdienen.  

** Een werving kwalificeert zich als ze uit minimaal 4 van haar eerste 6 brochures een bestelling doet. 

De bestellingen moeten samen minstens 340 BP zijn.  
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2. Senior Groepsmanager (MG25) 

 

Senior Groepsmanager word je bij: 

 Minimaal 5 wervingen in 0–2. 

 Totale groepsomzet van minimaal €3.000,- (incl. persoonlijke verkoop). 

 

Beloning 

 35% korting op persoonlijke omzet. 

 15% commissie op directe wervingen.  

 7,5% commissie op indirecte wervingen.  

 Groeibonus €500,- cash.* 

 €35,- trainingsproducten voor iedere persoonlijke werving die zich kwalificeert.  

 Meedoen aan het Hartenprogramma. 

 

Handhaven titel van Senior Groepsmanager. 

Om de titel te behouden dien je aan de volgende eisen te voldoen: 

 Uit tenminste 1 van de voorgaande 3 brochures minimaal 75% van €3.000,- = €2.250,- omzet 

(incl. persoonlijke verkoop).  

 Minimaal 5 mensen in 0-2. 

 Als je 3 brochures op een rij niet aan de eisen/voorwaarden hebt voldaan ga je automatisch terug 

naar ‘Groepsmanager’ (20).** 

 

* De groeibonus kun je een keer verdienen.  

* *Je behoudt altijd minimaal 3 brochures je titel (MG20 & MG25) 
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3. Districtmanager (M30) 

 

Wanneer je 1 1e lijnsondergroep hebt en een totaal omzet van je district van €5.000,- word je 

Districtmanager (MG30).  

 

Commissie 

 Bij 1 1e lijnsondergroep ontvang je 15% commissie over de netto-omzet van directe wervingen in 

je centrale groep en word je MG30. 

 Je ontvangt 10,5% commissie over de netto-omzet van de 1e lijnsondergroep(en) en de indirecte 

wervingen van je centrale groep en dan krijg je ook nog 3% over de netto-omzet van je 2e 

lijnsondergroepen. 

 

Voorwaarden 

Om je titel te behouden dien je aan de volgende eisen te voldoen: 

 Uit tenminste 1 van de voorgaande 4 brochures minimaal 75% van €5.000,- = €3.750,- omzet. Als 

je 4 brochures op rij niet aan de eisen/voorwaarden hebt voldaan ga je automatisch terug naar 

Senior Groepsmanager MG25. 

 Je 1e DM commissie krijg je de brochure nadat je je gekwalificeerd hebt als Districtmanager. 

Indien blijkt dat je niet meer aan de voorwaarden voldoet wordt de DM commissie onmiddellijk 

gestopt.  

 Een Districtmanager kan niet meer commissie ontvangen over een ondergroep dan over haar 

centrale groep.  

 Indien een Districtmanager een Regiomanager uitsplitst, ontvangt de Districtmanager geen 

commissie over de uitsplitsingen die de nieuwe Regiomanager doet. Ook nadat de Regiomanager 

gestopt is als Regiomanager krijgt de Districtmanager geen commissie over die bewuste groepen. 

De groepen die reeds bestonden voordat de ondergroep Regiomanager werd, blijven uiteraard 

voor de Districtmanager bestaan. Eventuele uitsplitsingen die gedaan worden nadat de 

Regiomanager gestopt is, worden gewoon weer behandeld volgens het beloningsreglement van 

de Districtmanager. 
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4. Senior Districtmanager (MG35)  

 

Wanneer je 2 1e lijnsondergroepen hebt en een totaal omzet van je district van €7.500,- word je 

Senior Districtmanager (MG35). 

 

Commissie 

 Bij 2 1e lijnsondergroepen ontvang je 18% commissie over de netto-omzet van directe wervingen 

in je centrale groep en word je MG35. 

 Je ontvangt 10,5% commissie over de netto-omzet van de 1e lijnsondergroep(en) en de indirecte 

wervingen van je centrale groep en dan krijg je ook nog 3% over de netto-omzet van je 2e 

lijnsondergroepen. 

 

Voorwaarden 

Om je titel te behouden dien je aan de volgende eisen te voldoen: 

 Uit tenminste 1 van de voorgaande 5 brochures minimaal 75% van €7.500,- = €5.625,- omzet.  

 Als je 5 brochures op rij niet aan de eisen/voorwaarden hebt voldaan ga je automatisch terug 

naar Districtmanager MG30. 

 Je 1e Senior districtmanagerscommissie krijg je de brochure nadat je je gekwalificeerd hebt als 

Senior Districtmanager. Indien blijkt dat je niet meer aan de voorwaarden voldoet wordt de 

Senior districtmanagerscommissie onmiddellijk gestopt.  

 Een Senior Districtmanager kan, net als een Districtmanager, niet meer commissie ontvangen 

over een ondergroep, dan over haar centrale groep.  

 Indien een Senior Districtmanager een Regiomanager uitsplitst, ontvangt de Senior 

Districtmanager geen commissie over de uitsplitsingen die de nieuwe Regiomanager doet en ook 

nadat de Regiomanager gestopt is als Regiomanager krijgt de Senior Districtmanager geen 

commissie over die bewuste groepen. De groepen die reeds bestonden voordat de ondergroep 

Regiomanager werd, blijven uiteraard voor de Senior Districtmanager bestaan. Eventuele 

uitsplitsingen die gedaan worden nadat de Regiomanager gestopt is, worden gewoon weer 

behandeld volgens het beloningsreglement van de Senior Districtmanager. 
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Hartenreglement 

 

Het hartenreglement gaat over werven. Harten kun je halen door te werven. Een hart is €40,- 

waard als de wervingen zijn gekwalificeerd. 

De basiseis voor harten is een groepsomzet van tenminste €1.150,- en een persoonlijke omzet 

van €550,- tijdens de brochure van de werving. 

 

Je ontvangt bij: 

• 2 wervingen en een persoonlijke omzet van minimaal €550,- :   2 harten 

• 3 wervingen en een persoonlijke omzet van minimaal €550,- :   3 harten 

• 4 wervingen of meer en een persoonlijke omzet van min. €550,- :  4 harten 

• 2 wervingen en een persoonlijke omzet van minimaal €900,- :      2 harten + 1 omzethart 

• 3 wervingen en een persoonlijke omzet van minimaal €900,- :       3 harten + 1 omzethart 

• 4 wervingen  en een persoonlijke omzet van minimaal €900,- :      4 harten + 1 omzethart 

• 5 wervingen  en een persoonlijke omzet van minimaal €900,- :      5 harten + 1 omzethart 

• 6 wervingen of meer en een persoonlijke omzet van min. €900,- : 6 harten + 1 omzethart 

 

Een hart kwalificeert zich als de werving binnen 6 brochures 4 brochures actief geweest is met 

een totaal van minstens 340 BP. Alleen gekwalificeerde harten kunnen geclaimd worden. Een 

omzethart kan verzilverd worden zodra minimaal 1 werving gekwalificeerd is. 

Sales- en Regiomanagers zijn bevoegd om harten af te tekenen.  

Een hart moet verzilverd worden binnen 1 jaar na startdatum van de werving. 

Een hart wordt alleen uitbetaald indien de werving geen betalingsachterstand heeft.  

 

Per brochure wordt bekeken of de omzet gehaald is.  

In je eerste 9 brochures als Manager hoeft de groepsomzet nog niet te voldoen aan de eis van 

€1.150,- om in aanmerking te komen voor harten. Wel dien je een persoonlijke omzet van 

tenminste €550,- te hebben om voor harten in aanmerking te komen.  
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Diverse wetenswaardigheden 

 

 Een Moedermanager kan nooit meer commissie ontvangen over een ondergroep dan over haar 

eigen groep, behalve gedurende de eerste 6 brochures na uitsplitsing. 

 De commissie wordt gehalveerd indien de omzet van de groep lager is dan €575,-.  

 Na een uitsplitsing van een nieuwe Manager heeft de Moedermanager 6 brochures de tijd om 

haar groep weer op niveau te brengen. Gedurende deze 6 brochures wordt de commissie niet 

verminderd wanneer de ondergroep meer heeft omgezet dan de eigen groep. De basiseis dat de 

commissie van een Manager wordt gehalveerd indien de omzet van de groep lager is dan €575,-, 

blijft bestaan. Dit geldt ook voor een Districtmanager. 

 De 1e stap is altijd Groepsmanager. Je bent minimaal 1 brochure Groepsmanager (20) om daarna 

de volgende stap te kunnen maken. Je kunt ook maar 1 stap tegelijk maken.  

  

 


