
Lifeplus – een wereld aan kansen

Ons vergoedingssysteem: hoe het werkt

Ons beloningssysteem is eerlijk en 
komt alle partners op alle niveaus in 
gelijke mate ten goede. 

Het is een natuurlijke ontwikkeling om 
door leren en het vergroten van een 
part-time inkomen uiteindelijk, indien men 
dat wil, bij een full-time inkomen uit te 
komen. 

Ons systeem stelt u in staat uw bedrijf op 
te starten en te laten groeien in uw eigen 
tempo. U kunt ervoor kiezen een 
aanvullend, part-time inkomen te 
ontwikkelen of u kunt ernaar streven een 
volwaardig, full-time inkomen te bereiken. 

En het mooiste daarvan? U kunt dit 
allemaal vanuit uw eigen huis doen!
Ons systeem werkt in de diepte en is 
flexibel, en wat zeker zo belangrijk is: hoe 

meer u anderen helpt om succesvol te 
zijn, des te groter zijn de beloningen die u 
uiteindelijk kunt ontvangen. 

Onze vriendelijke klantenservice bij 
Lifeplus of uw eigen sponsor – degene die 
u bij het bedrijf heeft geïntroduceerd – 
zullen het u graag tot in detail uitleggen, 
maar hier zijn alvast de basisprincipes.

Het plan bestaat uit drie 
hoofdonderdelen
4		Aanbevelingsbonus 
4	Leadership-bonus*
4	  Leadership Development-bonus*

Deze bonussen worden berekend aan de 
hand van Internationale Punten (IP) – maar 
wat zijn dat en hoe werkt het? 

* * Leadership-bonussen en Leadership Development-bonussen zijn mogelijkheden die voortvloeien uit aanbevelingsbonussen naarmate uw team groeit.  
Zie het schema op pagina 15+16 en wend u tot uw sponsor of de website van Lifeplus voor meer details.



Bonussen worden uitbetaald op basis van 
de Lifeplus-producten die u zelf en de 
door u gesponsorde mensen bestellen. 
Lifeplus is een bedrijf dat wereldwijd 
opereert – u kunt dus iemand in Duitsland 
sponsoren, die dan iemand in Japan 
sponsort, die op zijn beurt weer iemand in 
de Verenigde Staten sponsort.

Daarom berekenen wij de bonussen niet 
op basis van nationale valuta. Om ervoor 
te zorgen dat al onze partners over de 
hele wereld een universele eerlijke bonus 
krijgen, hanteren we ons eigen systeem, 
genaamd Internationale Punten (IP).

Ieder product heeft zowel een 
verkoopprijs als een waarde in IP. De 
verkoopprijs is wat u betaalt als u onze 
producten aanschaft en de IP-waarde van 
ieder product wordt opgeteld bij uw 
IP-saldo. Zie het als Lifeplus-valuta!

Vervolgens gebruiken wij dit om uw bonus 
te berekenen – die wordt omgezet en 
uitbetaald in standaard valuta – en ook 
om het niveau te bepalen dat u heeft 
bereikt in het vergoedingssysteem.

Dit alles wordt automatisch voor u 
berekend: zodra wij uw ingevulde 
kredietformulier hebben ontvangen, wordt 
de aanbevelingsbonus rechtstreeks op 
uw bankrekening gestort en ontvangt u 
per e-mail een maandelijks overzicht.

Laten we nu eens kijken hoe dit er in de 
praktijk uitziet.

Laat u niet misleiden door uitspraken dat dit een manier is om makkelijk veel geld te verdienen. LPE biedt geen enkele garantie voor wat betreft inkomsten en geeft 
geen concrete prognoses. U bent zelf verantwoordelijk voor de inkomsten die u al dan niet genereert. Alle inkomsten zijn het resultaat van de verkoop van producten.

Wat zijn IPs en hoe werkt het? 



Lifeplus – een wereld aan kansen

Het eerste criterium om in aanmerking te 
komen voor een bonusbetaling is uw eigen 
Persoonlijke Volume (PV). Als u in een 
kalendermaand zelf Lifeplus-producten 
aanschaft, begint u in aanmerking te komen 
voor aanbevelingsbonussen, waarvan er 
twee verschillende zijn. 

Directe Aanbevelingscontacten
Alle partners die u persoonlijk sponsort, 
noemen wij uw directe aanbevelings- 
contacten, ofwel uw eerste niveau.
Als u aan het hierboven aangegeven criterium 
voldoet (40 IP), dan komt u die maand in 
aanmerking voor 5% van de totale IP-waarde 
van uw directe aanbevelings- 
contacten, ongeacht of het echte 
consumenten betreft of partners die zelf zijn 
begonnen met aanbevelingen.

Indirecte Aanbevelingscontacten
Wie zijn dan uw indirecte aanbevelings- 
contacten? Dit zijn de mensen die, nadat zij 
met uw directe aanbevelingscontacten 
hebben gesproken, ook hebben besloten 
klant bij Lifeplus te worden – of zelfs partners. 
Zij vertegenwoordigen uw tweede niveau.

In iedere kalendermaand waarin u voor 
bonusbetaling in aanmerking komt, kunt u 
25% verdienen van de totale IP-waarden van 
uw tweede-niveau-partners. Deze tweede-
niveau-bonus doet recht aan uw actieve 
ondersteuning van uw tweede niveau.

Hieruit volgt dan vanzelf dat uw derde niveau 
de directe aanbevelingscontacten zijn van uw 
tweede niveau. U ontvangt 10% van het totale 
aantal IP-waarden op dit niveau voor iedere 
kalendermaand waarin u voor bonusbetaling 
in aanmerking komt, met één extra criterium: 
u moet 3 actieve aanbevelingscontacten 
hebben**. Een actief aanbevelingscontact 
dient weer iemand te hebben die ook 
Lifeplus-producten bestelt met een minimaal 
PV van 40 IP in een bepaalde maand.

*  Actieve partners hebben minimaal 40 IP
aan Persoonlijk Volume (PV) of 15 
aanbevelingscontacten van 40 IP.

** Wanneer een van uw directe 
aanbevelingscontacten besluit 
Lifeplus-producten te bestellen, noemen 
we dat een van uw “contacten”.

Aanbevelingsbonussen

Aanbevelingsbonussen – Hoe het werkt

U

Niveau 1 Kwalificatie
40 IP PV5%

bonus1

2

3

Niveau 2 Kwalificatie
40 IP PV25%

bonus

Niveau 3 Kwalificatie
40 IP PV + 3 actieve 
aanbevelingscontacten*

10%
bonus



Leiderschapsbonussen 
Het geweldige van ons 
vergoedingssysteem is dat hoe meer u 
zich ervoor in wilt zetten, des te groter de 
mogelijkheid wordt dat u kunt door- 
groeien naar een leadership-positie. Als 
uw partners hun eigen bedrijf gaan 
opbouwen, vormt het groeiend aantal 
contacten dat wat wij de “downline” 
noemen – het netwerk dat zich onder uw 
begeleiding ontwikkelt. Zo kunt u in de 
positie komen dat u steeds meer mensen 
begeleidt en ondersteunt bij het 
opbouwen van hun eigen 
ondernemingen.

Om deze groeiende verantwoordelijkheid 
recht te doen, beloont Lifeplus 
gekwalificeerde partners met Leadership-
bonussen.

Hoe werken leiderschapsbonussen?

Leadership bonussen en  
kwalificatieniveaus

Niveau 

Brons 
100 IP PV 

Zilver 
100 IP PV 

Goud 
150 IP PV 

Diamant 
150 IP PV

 Bonus 

3%

6%

9%
 12%**

Kwalificatie 

3 actieve contacten 
3,000 IP GV* 

6 actieve contacten 
6,000 IP GV* 

9 actieve contacten 
9,000 IP GV* 

12 actieve contacten 
15,000 IP GV*

*  Groep Volume (GV) is het totaal van uw persoonlijke 
volume (PV) en het volume van uw eerste drie niveaus.

** Bonussen worden niet gestapeld - de maximum 
leadership bonus die u kunt verdienen is 12%. Vraag uw 
upline of Lifeplus voor meer informatie.


