
Young Living

Creëer een account

De eerste manier is door een van de vele starterkits te kiezen in de volgende stap van het aanmaken van
je account.
De andere manier om de groothandelskorting te krijgen is door een eerste bestelling te plaatsen van
minimaal 50PV (PV staat voor productvolume, dit is eigenlijk een bestelling t.w.v. € 50 exclusief btw of
verzendkosten).  Om deze optie te kiezen, scroll naar de onderkant van de pagina en selecteer doorgaan
zonder starterkit. De volgende pagina geleid je naar je account. Je kunt nu door de website van Young
Living bladeren, door op te klikken op 'Producten' bovenaan de pagina. Voeg 50PV aan product toe aan je
winkelwagentje om je lidmaatschap te voltooien.

Door een account met lidmaatschap aan te maken krijg je automatisch de voordeligste prijzen
(groothandel) i.p.v. de hoofdprijs (kleinhandel).  Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 
 
Stap 1. Volg deze link (klik rechter muis > openen in nieuw tabblad) om een account aan te maken. 
Stap 2.  Vul je gegevens in en kies een pin. Deze pin is nodig voor als je ooit de klantenservice nodig hebt. 
Tip: gebruik de laatste 4 cijfers van je telefoonnummer.
Stap 3. Om je groothandel lidmaatschap te voltooien en vanaf dat moment 24% korting te ontvangen zijn er
twee manieren waarop je je bestelling kunt plaatsen:

Stap 4. Kies of weiger de optionele maandelijkse Essential Rewards bestelling.  
Dit kan je na het voltooien van je account op ieder moment aanzetten.  
Bekijk alle voordelen van Essential Rewards op de volgende pagina.
Stap 5. Voltooi je bestelling en geniet van je natuurlijke producten!
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https://www.youngliving.com/vo/#/signup/new-start?sponsorid=20919505&enrollerid=20919505&isocountrycode=NL&culture=nl-NL&type=member


Essential Rewards

 
Waarom het interessant is: 

- Lagere verzendkosten.
- Er zijn maandelijks nieuwe promotie items te verdienen

- Verdien 10% van je bestelling terug in maand 1-3.
- Verdien 20% van je bestelling terug in maand 4-24. 
- Verdien 25% van je bestelling terug na 24 maanden.

 

Wat is Essential Rewards?
Essential Rewards is een programma van Young Living waarmee je bij iedere maandelijkse bestelling

punten spaart. Deze punten kun je gebruiken voor de aanschaf van alle producten op de website.
 

Je kan je automatische bestelling en de bestel datum iedere maand aanpassen met een bestel
minimum van 50 PV.

Gratis cadeau na
3, 6 en 9 maanden.

 
Een speciale olie blend

na 1 jaar! 
 

Profiteer ook van Essential Rewards!
Meld je aan op je account en klik op 'Virtuele Kantoor'. Onder Essential

Rewards stel je je maandelijkse bestelling in.
 

Essential Rewards is op ieder moment opzegbaar.
 

Wil je meer weten? Aarzel niet om contact met me op te nemen. VNS
VITALITEIT

https://www.vns-vitaliteit.nl/contact

