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Elk actief lid dat een goede relatie heeft met Young Living en de rang van Executive of hoger bereikt tussen 1 oktober 

2017 en 31 december 2017 kan deelnemen. Een lid wordt actief beschouwd als hij of zij minimaal 50 PV van Young 

Living heeft gekocht in de afgelopen 12 maanden en de Young Living Ledenverklaring heeft ondertekend. 

 

Leden verdienen als volgt RTTF punten tijdens de actieperiode: 

Premium Starter Kits: Wanneer een downline lid, die persoonlijk door de deelnemer wordt aangemeld tijdens de 

actieperiode, een kwalificerende Premium Starter Kit koopt, dan ontvangt de deelnemer 1 RTTF punt. Punten worden 

slechts voor een Starter Kit per persoon per aangemeld downline lid toegekend tijdens de eerste 30 dagen van 

aanmelding van het downline lid, en de aankoop dient te worden gedaan tijdens de actieperiode. Dien een deelnemer 

tijdens de actieperiode persoonlijk leden reactiveert vanuit de opgezegde status, dan kan hij of zij 1 RTTF punt verdienen 

indien het gereactiveerde lid een kwalificerende Premium Starter Kit koopt tijdens de actieperiode.  

 

Essential Rewards Verkopen: Wanneer een persoonlijk gesponsord dowline lid voor de eerste keer meedoet met het 

Essential Rewards programma en een aankoop doet van 100 PV of meer tijdens de actieperiode, dan ontvangt de 

deelnemer 3 RTTF punten. 

Stijging in Rang: Deelnemers hebben een basislijn/betaalde rang voor september 2017. Voor elke stijging in rang tijdens 

de actieperiode ontvangt de deelnemer een nieuwe basislijn en 5 RTTF punten. 

Organisatorische Salesgroei: Deelnemers met een rang van Silver of hoger verdienen 1 RTTF punt voor elke 10 procent 

groei van OGV, met een maandelijks maximum van 20 RTTF punten. Deelnemers met een rang van Executive of lager op 

de eerste dag van de actie, ontvangen 1 RTTF punt voor elke 1.000 PV in OGV-groei van de deelnemers huidige basislijn 

OGV, met een maandelijks maximum van 20 RTTF punten. De OGV basislijn van een deelnemer wordt vastgesteld op 

september 2017, maar wordt elke maand gereset bij stijging van de basislijn. Indien de basislijn daalt, dan wordt deze 

gereset tot op de initiële basislijn. 

 

RTTF punten worden berekend en geüpdatet per maand, op of rond de 20e van de maand, en weergegeven in de Virtual 

Office. 

 

Punten kunnen niet overgedragen worden aan een andere persoon. 
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Punten worden alleen gebruikt om de winnaars van de Race to the Finish actie te berekenen. Zodra de actieperiode 

voorbij is, komen deze te vervallen en kunnen ze niet worden gebruikt voor een ander Young Living evenement, 

programma of product. Punten hebben een contante waarde en kunnen niet terugbetaald worden in die aard.  

 

Het terugsturen of ruilen van producten kan resulteren in verbeuring van de bijbehorende RTTF punt(en) gebaseerd op 

het effect op de PV of OGV. 

 

Winnaars van de actie ontvangen een bericht op 15 januari 2018 wanneer alle RTTF punten zijn berekend en 

gecontroleerd. Gekwalificeerden ontvangen een acceptatie-mail met daarin een link naar het registratieformulier dat 

voor vrijdag 19 januari 2018, 11:59 PM MT dient te worden ingevuld om in aanmerking te komen voor de prijs. Het niet 

vervullen van dit proces resulteert in het afwijzen van de prijs en is onomkeerbaar. 

Een lijst van prijswinnaars is beschikbaar in de Virtual Office zodra alle winnaars geselecteerd zijn. 

 

Winnaars ontvangen een betaalde reis naar Hawaii samen met een gast. Kinderen onder de 12 jaar mogen niet 

deelnemen als gast aan de reis. De prijs heeft een geschatte waarde van $10.000 USD. De top drie wereldwijde winnaars 

ontvangt ook een cash geldprijs: De eerste plaats ontvangt $20.000, de tweede plaats ontvangt $15.000 en de derde 

plaats ontvangt $10.000. 

Organisatie en boekingen voor de prijswinnende reis wordt voor de winnaars gedaan door de door Young Living gekozen 

reisagent. Boekingen dienen vier weken voorafgaand aan de Race to the Finish retreat van 4-8 maart 2018 te zijn 

voltooid.   

 

De Noord-Amerikaanse regio bestaat uit de Verenigde Staten en Canada. 

De Latijns-Amerikaanse regio bestaat uit Mexico en Ecuador.  

De Aziatische/Stille Oceaan-regio bestaat uit Hong Kong, Japan, Australië, Indonesië, Maleisië, Singapore en Taiwan.  

De Europese regio bestaat uit heel Europa, plus het Midden-Oosten, Afrika en Rusland. 


