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Heb jij je plan voor 2021 al klaar staan? Ben je vastberaden om van 2021 het
beste jaar ooit te maken? Dan gaat dit programma jou zeker bevallen!
Double up is een programma van 1 maand om jouw business in 2021 een
kickstart te geven. Wat je er precies voor moet doen, gaan we je vertellen.
Hoe gaat dit in zijn werk voor nieuwe Business Partners:
Ben jij een nieuwe Business Partner van FM World Benelux en ingeschreven
tussen 1 januari en 31 januari 2021? Dan verdubbelen we de door jouw verdiende
commissie over de maand januari.
Voorbeeld →
Behaal jij in januari 9% (3de promotie) met een commissie van €60,75, dan
verdubbelt FM World jouw commissie, dus 2x €60,75 = €121,50
Hoe gaat dit in zijn werk voor bestaande Business Partners:
Ben je een bestaande Business Partner van FM World Benelux en ingeschreven
voor 1 januari 2021 dan werkt het als volgt. Behaal hetzelfde level/positie en
punten als je had in december 2020 en wij verdubbelen ongeacht het level/
positie je commissie.
Voorbeeld →
Level
December

Punten
December

Level 1/2021

Punten 1/2021

Commissie
1/2021

Commissie
x2

9%

5.000

9%

min. 5000

€ 77,25

€ 154,50

15%

12.000

15%

min. 12000

€ 274,50

€ 549,00

21%

34.000

21%

min. 34000

€ 1.026,75

€ 2.053,50

Pearl Orchid

80.000

Pearl Orchid

min. 80000

€ 1.700,00

€ 3.400,00

Amaranth
Orchid

120.000

Amaranth
Orchid

min. 120000

€ 2.500,00

€ 5.000,00

Golden Orchid

210.000

Golden Orchid

min. 210000

€ 4.000,00

€ 8.000,00

Diamond
Orchid

350.000

Diamond
Orchid

min. 350000

€ 10.000,00

€ 20.000,00
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Regels en condities
1.

Dit programma loopt van 1 januari 2021 tot 31 januari 2021.

2.

Incentive voor nieuwe en bestaande Business Partners.

3.

De basismaand voor dit incentive is december 2020.

4.

Business Partner moet geregistreerd zijn in het systeem van FM World Benelux.

5.

Voor kwalificatie van dit incentive moeten er persoonlijk 300 punten gedaan
worden.

6.

80% van de gemaakte groepspunten moeten afkomstig zijn vanuit de FM World
Benelux Branche.

7.

De extra commissie kan maximaal 1x behaald worden.

8.

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.

9.

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

10. De bonussen die voortvloeien uit dit incentive worden uiterlijk de 16de of
eerstvolgende werkdag van de opvolgende maand op het FM Account
bijgeschreven.
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. Prijswijzigingen en afwijkingen ten opzichte afbeeldingen voor behouden.
14. FM World Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of
zetfouten.

Voor je deelneemt aan het incentive ”Double Up” 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

