
Wanneer is de promotieperiode?
Categorie 1: De promotieperiode begint op 1 februari 2020, 01:01 uur (GMT+1) en eindigt 
op 1 mei 2020, 00:59 uur (GMT+2). De begin- en eindtijd van de promotie is volgens de 
tijdzone waarin Nederland zich bevindt. 
Categorie 2: De promotieperiode begint op 1 februari 2020, 01:01 uur (GMT+1) en eindigt 
op 1 mei 2020, 00:59 uur (GMT+2). De begin- en eindtijd van de promotie is volgens de 
tijdzone waarin Nederland zich bevindt.
Categorie 3: Als je Silver behoudt in april (maand drie) kom je in aanmerking voor deelname 
aan het 2020 Silver Retreat in Salt Lake City en op de Whispering Springs-boerderij in Mona.

Wie komt in aanmerking voor deze promotie?
Ieder lid dat de ledenovereenkomst met Young Living Europe B.V. heeft getekend komt in 
aanmerking.

Wanneer vindt de reis plaats?
13-14 juni 2020

Waar vindt de reis plaats?
Amadria Park Resort 
22000 Šibenik 
Kroatië

Wat is de dichtsbijzijnde luchthaven?
De luchthaven van Split ligt op ongeveer een uur rijden van het resort.

Wat is bij de reis inbegrepen?
Het volgende is bij de reis inbegrepen:

Een ticket voor de Helichrysum Seed to Seal Experience en transfers (transfers van en naar de 
luchthaven zijn niet inbegrepen)
Een bezoek aan boerderij Dalmatia Aromatic
Een bezoek aan de distilleerderij en het distributiecentrum
Seed to Seal-trainingssessies
Lunch op 13 en 14 juni
Twee overnachtingen in een tweepersoonskamer (inclusief ontbijt) 
€ 60 tegoed voor twee diners
Exclusieve cadeau's
Erkenning tijdens de European Convention in september
Kwalificatie voor het 2020 Silver Retreat* (alleen voor categorie 3*)

Zijn de vluchten inbegrepen?
Nee, vluchten zijn niet inbegrepen.

V E E L G E S T E L D E  V R A G E N



Zijn transfers van en naar de luchthaven inbegrepen?
Nee, transfers van en naar de luchthaven zijn niet inbegrepen. Je dient deze zelf te regelen. 
We raden aan om een Uber te delen met een andere gast.

Wanneer moet ik aanwezig zijn?
Vluchten zijn niet inbegrepen. Houd er rekening mee dat je op vrijdag 12 juni dient te 
arriveren, het evenement begint namelijk op zaterdag 13 juni om 10:00 uur (GMT+1). Ga voor 
meer informatie naar: https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-
tickets-68268995403

Welke maaltijden zijn inbegrepen?
De volgende maaltijden zijn op 13 en 14 juni inbegrepen:
Twee keer ontbijt in het hotel 
Lunches tijdens het evenement
Je ontvangt een vergoeding van € 60 om de kosten van twee diners te dekken

Hoe ontvang ik de vergoeding van € 60 voor de diners?
Je ontvangt de vergoeding ongeveer twee weken na het evenement. Stuur een e-mail met 
de rekening en je IBAN- en BIC-nummer naar europeanrecognition@youngliving.com om de 
vergoeding aan te vragen.

Wat moet ik doen om mee te doen aan deze promotie?

Categorie 1
Categorie 1 omvat leden die nog niet eerder Executive hebben behaald. Als Distributor, Star 
of Senior Star je hoogsbetaalde rang is, val je in deze categorie.

Kwalificatie-eisen: 
Behaal en behoud (VOOR HET EERST) Executive gedurende twee maanden 
EN 
Behaal en behoud (VOOR HET EERST) Silver gedurende één maand

Categorie 2
Categorie 2 omvat leden die Executive als hoogstbetaalde rang hebben behaald. Deze leden 
hebben nog niet eerder Silver behaald. Als Executive je hoogstbetaalde rang is, val je in 
deze categorie.

Kwalificatie-eisen: 
Behaal (VOOR HET EERST) Silver in februari 2020 en behoud de rang in maart

Categorie 3
Als je Silver behoudt in april (maand drie) kom je in aanmerking voor deelname aan het 2020 
Silver Retreat in Salt Lake City en op de Whispering Springs-boerderij in Mona

Je kunt op de volgende manieren in aanmerking komen voor deze reis:

https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403


Scenario's categorie 1
Je kunt op de volgende manieren in aanmerking komen voor deze reis:

Scenario 1
Behaal in februari 2020 voor het EERST Executive, behoud deze rang in maart 2020 en behaal 
in april 2020 voor het EERST Silver

Rang/maand (2020) Februari Maart April
Eerste keer Executive (EERSTE KEER) 

Executive
(2e maand)
Executive

Eerste keer Silver (EERSTE KEER) 
Silver

Scenario 2
Behaal in februari 2020 voor het EERST Executive, behaal in maart 2020 voor het EERST Silver 
en behaal Executive in april 2020

Rang/maand (2020) Februari Maart April
Eerste keer Executive (EERSTE KEER) 

Executive
(2e maand)
Executive

Eerste keer Silver (EERSTE KEER) 
Silver

Scenario 3 (de hoogste rang was in dit scenario Senior Star)
Behaal in februari 2020 voor het EERST Silver. Behaal in maart en april minimaal Executive.

Rang/maand (2020) Februari Maart April
Eerste keer Executive (EERSTE KEER) 

Executive
(2e maand)
Executive

Eerste keer Silver (EERSTE KEER) 
Silver

Scenario’s categorie 2
Je kunt op de volgende manieren in aanmerking komen voor deze reis:

Behaal VOOR HET EERST Silver in februari 2020 en behoud de rang in maart

Rang/maand (2020) Februari Maart
Eerste keer Silver (EERSTE KEER) 

Silver
(2e maand)

Silver



Behaal VOOR HET EERST Silver in februari 2020 en behoud de rang in maart en april

Rang/maand (2020) Maart April
Eerste keer Silver (EERSTE KEER) 

Silver
(2e maand)

Silver

Scenario categorie 3 – 2020 Silver Retreat (Utah, VS)
Je kunt op de volgende manier in aanmerking komen voor categorie 3. Houd er rekening 
mee dat je op slechts één manier in aanmerking kunt komen in deze categorie.

Behaal VOOR HET EERST Silver in februari 2020 en behoud de rang in maart en april

Rang/maand (2020) Februari Maart April
Eerste keer Silver (EERSTE KEER) 

Silver
(2e maand)

Silver
(3e maand)

Silver

Behaal in april 2020 Silver en kom in aanmerking voor het 2020 Silver Retreat in Salt Lake City, 
VS. Breng een bezoek aan Whispering Springs in Mona en het gloednieuwe hoofdkantoor, 
maak kennis met speciale gastsprekers en mede-oprichter en CEO Mary Young en het 
managementteam, ontvang exclusieve cadeau's en ontmoet mensen van over de hele 
wereld.

Wat zijn de kwalificatie-eisen voor het behalen van Executive en Silver?
De kwalificatie-eisen zijn als volgt:

Kwalificatie  Executive Silver
PV   100  100
OGV   4000  10.000
PGV   n.v.t.  1000
Vertakkingen  2 x 1000 2 x 4000

Klik hier om het compensatieplan van Young Living door te nemen.

Kan ik mijn vooruitgang bijhouden?
Ja. Word lid van onze Thrive! Europe Facebookgroep en volg je vooruitgang met behulp van 
een maandelijks overzicht.

Welke informatie ontvang ik tijdens deze promotie?
Leden die vooruitgang boeken ontvangen rond de zevende van iedere maand in de 
kwalificatieperiode een e-mail. Deze e-mails bevatten informatie over het behalen van de 
volgende mijlpaal van de promotie.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de beloning? 
Leden die in aanmerking komen ontvangen nadat er een audit plaats heeft gevonden een 

https://www.youngliving.com/en_GB/opportunity/compensation-plan
https://www.facebook.com/groups/YoungLivingThriveEurope/?ref=bookmarks


e-mail van europeanrecognition@youngliving.com. Dit gebeurt op of rond de zevende van 
iedere maand in de kwalificatieperiode.  

Leden die in aanmerking komen voor de reis ontvangen op of rond maandag 7 mei 2020 
een e-mail van europeanrecognition@youngliving.com met daarin informatie over het 
registratieproces.

Wanneer moet ik mijn prijs accepteren?
Leden krijgen vijf (5) werkdagen, geteld vanaf het moment dat de e-mail verzonden word, de 
tijd om de prijs te accepteren.

Moet ik een hotelkamer delen met andere leden?
Ja, we bieden twee persoonskamers met aparte bedden aan.

Zijn gasten inbegrepen bij de prijs?
Nee, de prijs bestaat uit één ticket. Gasten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Kan ik een gast meenemen?
Ja, je mag een gast meenemen. Gasten zijn echter zelf verantwoordelijk voor het boeken van 
accommodatie en het kopen van een ticket voor de Helichrysum Seed to Seal Experience. 
Gebruik de volgende link om een ticket te bestellen: https://www.eventbrite.co.uk/e/
helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

Wat gebeurt er als iemand in mijn team niet in aanmerking komt voor deze promotie en 
dus zelf een ticket koopt? Kan ik een kamer delen met deze persoon?
Als iemand in je team niet in aanmerking komt voor deze promotie en dus zelf een ticket 
koopt, kun je een kamer delen; maar alleen als dat mogelijk is. Houd er rekening mee dat 
hier kosten aan zijn verbonden. Stuur een e-mail naar europeanevents@youngliving.com voor 
meer informatie.

Ik kan niet deelnemen aan de Helichrysum Seed to Seal Experience. Kan ik meegaan in 
2021?
Het is helaas niet mogelijk om je deelname uit te stellen.

Mag ik mijn ticket aan iemand anders geven?
Nee, tickets zijn niet overdraagbaar.

Ik kom in aanmerking voor vergoeding, maar ik deel mijn account met iemand anders. 
Kunnen we allebei deelnemen?
Nee, de prijs is bedoeld voor één persoon. De twee leden dienen dus zelf te kiezen wie er 
mee gaat.

Ik kan niet deelnemen aan het 2020 Silver Retreat. Kan ik meegaan in 2021?
Ja. Deze reis mag eenmaal uitgesteld worden. Neem contact op via events@youngliving.com 
om dit te regelen.

https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

