LR – World
LR Health & Beauty
Yes, ik wil de inkoopkorting

Kopen met inkoopkorting en zo van ca 25-30% korting profiteren!
Op alle aloë vera- gezondheid- parfum- en huidverzorging producten!
Geweldig dat je kiest voor je eigen gezondheid.

Weet dat je altijd meer kunt!
Je eigen webshop!
Producten adviseren en financieel beloond worden!
Je ondernemersvaardigheden ontdekken, ontwikkelen en aan de buitenwereld laten zien en
daar een passend salaris mee verdienen!
Hoe dan ook je bent van harte welkom!

Hoe werkt het?
Als partner ga je straks profiteren van voordeliger prijzen.
Partner worden is gemakkelijk en eenvoudig te doen.
Op de volgende pagina laat ik je in een stappenplan met foto’s zien hoe het
aanvraagformulier eruitziet.

Yes, ik wil met hoge inkoopkorting inkopen!

Het stappenplan.
Stap 1:
Invullen van het partner aanvraagformulier. Dit is je inschrijfformulier. Deze bestaat uit 3
pagina’s. Ik laat ze je hieronder zien.
Dit is de link naar het inschrijfformulier.
Deze kun je uitprinten om in te vullen.
Pagina 1:
Het voorblad. Je ziet dat je kunt kiezen uit
starterspakketten. Dit zijn hele mooie
samengestelde pakketten met diverse
producten. Bekijk hier wat er in de pakketten
allemaal zit. Je kunt hiervoor kiezen als je dat
wilt.
Wil je dat, dan kruis je jouw keuze aan.
Of je kiest voor vrije keuze. Dan bepaal jij zelf
welke producten jij wenst te ontvangen, en
hoef je op dit blad niets in te vullen maar ga je
door naar de volgende pagina.
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Pagina 2:
De handelsvoorwaarden om door te lezen.

Yes, ik wil met hoge inkoopkorting inkopen!

Pagina 3:
De partneraanvraag. Het
formulier wijst zich vanzelf. Je
ziet dat mijn gegevens als jouw
sponsor er al op staan, die laat
je staan. Vul al de gevraagde
gegevens in. Heb je hierover
vragen, dan hoor ik het graag.

Vul hier je
bankrekeningnummer/
IBAN nummer in. Dit heeft LR
nodig om je bonus uit te keren.

De bevestiging aanvinken,
plaats en datum invullen en je
handtekening plaatsen.
Dan scan je het formulier in of maakt er een foto van en mailt het formulier naar mij
samen met het ‘first order formulier’ zoals hieronder bij stap 2 is uitgelegd.
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Pagina 4:
De gegevensbeschermingsverklaring,
om door te lezen.

Yes, ik wil met hoge inkoopkorting inkopen!

Stap 2:
Dit is de link naar jouw ‘first order formulier. Deze kun je ook uitprinten om in te vullen.
Als je op het partneraanvraagformulier een keuze startpakket hebt aangegeven dan hoef
je dit niet in te vullen. Dan ontvang je het aangegeven pakket producten.
Wil je je eigen productpakket samenstellen dan vul je dit formulier in.
Invullen van het ‘first order formulier’:
Vink het vakje “Begroetingsmap” aan. Dit
hoort erbij.
Je vult je eigen
gegevens in.
Je kunt hier je producten bestellen tot je aan
het bedrag van € 180,00 bent.
Wil je hierbij advies of dat ik met je meedenk
laat het dan weten door mij te mailen.
Op de website kun je ook de producten
bekijken.
Het totaal optellen.
De begroetingsmap kost € 29,00,
dat vul je hier in, en het totaal tel je weer op.

Plaats en datum invullen en
handtekening plaatsen.

Samen met je partneraanvraagformulier, zoals hierboven uitgelegd, scan je deze in of maakt
een foto en mail je de formulieren naar mij toe.
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En dan, hoe verder?
Je hebt de formulieren naar mij gemaild, hoe gaat het dan verder?
• Zodra ik jouw formulieren heb ontvangen zorg ik dat jij ingeschreven word als nieuwe
partner van LR Health & Beauty;
• Je ontvangt per mail je factuur;
• Zodra je deze hebt betaald komen de producten en de begroetingsmap naar jouw
toe;
• Per mail ontvang je van LR Health & Beauty je inloggegevens waarmee je kunt
inloggen en vanaf nu je producten met ca 25-30 % inkoopkorting kunt bestellen;
• Van mij ontvang je een vervolgmails met info over alle mogelijkheden;
• En samen kijken we wat, en of je extra info nodig hebt.

Samenwerken:
Samenwerking geeft verbinding, en verbinding geeft kracht.
Hiervan ben ik echt overtuigd. Laten we samenwerken!
Heb je vragen, wil je sparren over jouw persoonlijke mogelijkheden?
Naast LR Health & Beauty zijn er namelijk nog veel meer
mogelijkheden om je carrière een boost te geven of een verandering
te geven die bij jouw persoonlijk past!
Laat het weten dan plannen we een (online) afspraak.
We doen het samen!

Nog even de voordelen van op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

•

Je kunt genieten van vele topproducten voor Health & Beauty tegen inkoopprijs;
Ook met je eerste bestelling kom je op een bonustabel en ontvang je ca € 17,00 retour
op je rekening;
Je kunt met al je LR, gezondheid en business vragen bij mij terecht;
Je kunt deelnemen aan (online) trainingen;
Je kunt doorgroeien op de carrièreladder zover jij wilt;
Je kunt je enthousiasme over de producten doorgeven aan anderen samen met je eigen
persoonlijke e-shop die je als partner kunt aanmaken. Zo kun je een bijverdienste
realiseren of er een inkomen mee opbouwen. Aan het maken van een e-shop zijn als
partner geen extra kosten verbonden;
Je blijft op de hoogte van alle aanbiedingen;

Yes, ik wil met hoge inkoopkorting inkopen!

•
•
•

Je hebt geen maandelijkse bestel- of andere verplichting;
Je hebt geen maandelijkse fee afdracht;
Je kunt voor je zelf de keuze maken; alleen voor eigen gebruik met veel korting inkopen,
of een bijverdienste realiseren, of verder bouwen aan je eigen carrière met het
bonusprogramma. Na je aanmelding vertel ik je er alles over.

Heb je vragen? Mail mij gerust je vragen door, ik help je graag!

Met gezonde en ondernemende groet,
Celien van Dalen
06-53945165
info@reflex-zwolle.nl
www.reflex-leren.nl
www.reflex-zwolle.nl

P.S: nog even de links op een rijtje:
Je partner aanmeldformulier:
https://www.reflex-zwolle.nl/wp-content/uploads/2021/12/Partneraanvraag_2020_BE-NLbew-invulbaar.pdf
Je ‘first order’ formulier:
https://www.reflex-zwolle.nl/wp-content/uploads/2021/12/First_order-invulbaar.pdf
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Copyright
De teksten en foto’s zijn eigendom van RefleX-Zwolle, in de persoon van Celien van Dalen en
mogen zonder toestemming op geen enkele wijze gedeeld, gekopieerd of gescand gebruikt
worden

Yes, ik wil met hoge inkoopkorting inkopen!

