
LEEF MET
uw leven met natuurlijke oplossingen



LIVE OF ONLINE  
WORKSHOPS
Leer hoe u etherische oliën integreert in elk onderdeel 
van uw leven! Ervaar live of online workshops  
op successwithoils.com/learn.
• Word een oliënexpert
• Ontgift en verjong voor een betere gezondheid 
• Regel uw stemming, geest en slaap 
• Zuivere & stralende huid
• Natuurlijk koken & schoonmaken met etherische oliën
• En nog veel meer!
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HOOFDZAKEN
Profiteer nu van de krachtigste geneesmiddelen van de natuur! Het zal u verbazen hoe makkelijk 
het is om op natuurlijke wijze uw gezondheid te verbeteren en hoe snel u zich versterkt zult 
voelen met dōTERRA. Ga er dus voor en geniet van het leven met uw natuurlijke oplossingen!

ONLINE HULPMIDDELEN

Gefeliciteerd! U heeft nu eenvoudige, natuurlijke oplossingen om zelf te gebruiken, met 

dōTERRA! Er zijn heel veel hulpmiddelen om u te helpen leren hoe u uw etherische oliën kunt 

gebruiken en uw wellnessdoelen kunt behalen. Ontdek wat deze geschenken van de aarde 

voor u in petto hebben.

•  Ontdek hoe u oliën gebruikt om uw gezondheid te verbeteren op  
successwithoils.com/use.

•  Zoek natuurlijke oplossingen voor specifieke aandoeningen, krijg  
antwoord op uw vragen en deel uw ervaringen met anderen op  
successwithoils.com/forum.

•  Kijk voor meer geweldige tips en informatie in dōTERRA’s Living  
Magazine, dat is inbegrepen in uw lidmaatschap en elk kwartaal in  
uw brievenbus ligt.

•  Ontvang de naslaggids Modern Essentials over gezondheidsproblemen 
en toepassingen met productbeschrijvingen, wetenschap en onderzoek 
via successwithoils.com/resources.
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Bekijk indrukwekkende testimonials, onderzoek de wetenschap 
achter etherische oliën en krijg nuttige tips:
• Testimonials op successwithoils.com/testimonials
• De wetenschap achter olie op aromaticscience.com
• Tips, video's, en evenementen op successwithoils.com/everyday

ontdek MEER



ONLINE HULPMIDDELEN

STANDAARDBESTELLING (SB)
Plaats uw standaardbestelling om groothandelsprijzen te krijgen (25% korting op winkelprijs).

(Opmerking: Standaardbestellingen komen NIET in aanmerking voor gratis product-tegoedpunten.  

Plaats een Loyalty Rewards Program (LRP)-bestelling om groothandelsprijzen te krijgen (25% korting) 

plus... ontvang 10-30% van uw totale aankoop in tegoedpunten voor GRATIS producten EN u komt in 

aanmerking om een beloning te verdienen. Loyalty Rewards (ons loyaliteitsprogramma) is niet vereist, 

maar daarmee krijgt u maandelijks uw gewenste producten en haalt u het maximale uit uw lidmaatschap. 

LOYALTY REWARDS PROGRAM (LRP)-BESTELLING

Hoe krijg ik 30% terug in tegoedpunten voor GRATIS 
producten?

• Uw Loyalty Rewards-punten nemen geleidelijk toe: 

   

     

• Uw startpercentage is afhankelijk van de kitgrootte 

waarmee u zich heeft aangemeld. Als uw bestelling 

elke maand minstens 50PV heeft, gaat uw 

percentage elke 3 maanden met 5% omhoog tot 30%!

Hoe kan ik mijn LRP-bestelling wijzigen? 

• Om voorwerpen, verzenddatum, creditcard etc. 

te wijzigen, klik u op "Shop" en kiest u "My Loyalty 

Rewards". Klik op "Edit/View Loyalty Rewards" en 

kies een van de wijzigingsopties in de linkerkolom.

Kan ik bestellen voor mijn LRP-bestellingsdatum?

• Ja, klik eenvoudig op "edit shipping" en kies de 

gewenste datum voor uw bestelling.

Kan ik meerdere maandelijkse LRP-bestellingen plaatsen?

• Ja, u kunt er zo veel instellen als u wilt. Annuleer 

enige bestellingen die u de volgende maand niet 

wilt ontvangen. Om in aanmerking te komen voor 

provisie moet u die maand een LRP-bestelling 

plaatsen van minstens 100 PV in één keer.

Hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

• U kunt uw LRP-bestelling op elk gewenst 

moment annuleren via telefoon of e-mail naar 

service@doterra.com. Verbruik eerst gratis 

producttegoedpunten die u heeft opgespaard zodat 

u ze niet kwijtraakt. Als u ervoor kiest te annuleren, 

denk er dan aan dat als u opnieuw via LRP bestelt,  

u opnieuw begint met beloningen van 10%. 

Hoe profiteer ik maximaal van dōTERRA’s specials?

• Plaats een LRP-bestelling van minstens 125PV tussen 

de 5e en 15e. Dan krijgt u het Product van de Maand 

GRATIS. Als u wacht tot de 5e heeft u tijd om uw 

bestelling aan te passen als u wilt meedoen met 

maandelijkse dōTERRA specials.

Hoe verzilver ik mijn producttegoedpunten?

• Bel (+1-800-411-8151) of e-mail (service@doterra.

com) om producttegoedpunten te gebruiken bij uw 

bestelling. Producttegoedpunten zijn 60 dagen na 

de bestelling beschikbaar. 

PRODUCTWAARDE (PV) MOET HOGER ZIJN DAN

Ontvang (LRP) beloningspunten

Verdien beloningspunten en verhoog uw %

Verdien snelle starts en provisie*

Gratis Product van de Maand-Club

Vereenvoudig uw Power of 3-Bonus

* Deze beloningsmogelijkheden zijn beschikbaar voor mensen die andere 
groothandelleden  opgeven en/of andere groothandelleden sponsoren. 
Om provisie te ontvangen moet de 100 PV in 1 bestelling  worden gehaald.

(voor bestellingen geplaatst voor de 15e)

10 50 100 125 150
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VEELGESTELDE VRAGEN

Lid-ID (OPC#):

Wachtwoord:

U kunt altijd meer dōTERRA-producten verkrijgen door op uw virtuele kantoor in te loggen op  

mydoterra.com. Klik op tabblad “Shop” om een  

bestelling te plaatsen. U kunt op twee manieren kopen: 

koop MEER

de slimste manier om te kopen

A     

B     

• Melaleuca

Maanden 1-3 Maanden 4-6 Maanden 7-9 Maanden 10-12 Maanden 13+

10%

ZO NEMEN LRP-PUNTEN TOE

15% 20% 25% 30%

Bekijk een korte video over de voordelen van  
Loyalty Rewards op successwithoils.com/rewards.



Download of bestel deze Live Guide op sharesuccess.com/resources

Een van de waardevolste 

hulpmiddelen is uw dōTERRA-

ondersteuningsteam. Wij zijn een 

hechte gemeenschap van mensen 

die samenwerken om u alle nodige 

begeleiding te geven om echt 

succes te behalen met dōTERRA. 

Heeft u nog geen wellnessconsult 

ontvangen? Vraag het dan aan 

uw ondersteuningsteam.

LEAD

LE
A

D

              is not a place, 
IT IS A PROCESS.

Success is the process of 
living actively, joyfully, 

and                 

success simplified

Success

purposefully.

®

®

Maak een goede start en bekijk de 

volgende stappen met de Share Guide op 

sharesuccess.com/sharedoterra.

Bouw uw succes op met deze tools en nog meer op 

sharesuccess.com/builddoterra.

dōTERRA Ledenservices: 

service@doterra.com

Amerika: +1 800-411-8151 

Australië: +61 (02)8006-4854

Duitsland: +49 (0)561 9877916

Japan: +81 (0)50 58065757

Taiwan: +886 (0)4 22107011

Verenigd Koninkrijk:  

+44 (0)1480 433444 

 

    DEEL MET VRIENDEN

    CREËER MEER MET dōTERRA
Maak een verschil door natuurlijke 

oplossingen te delen en extra inkomen 

op te bouwen met dōTERRA.

Met de Build Guide en 

Lead Guide leert u hoe u:

•  Anderen kunt onderwijzen  

en aanmelden

• Strategisch kunt groeien

•  Anderen kunt stimuleren  

en coachen

• Vooruit komt en succes behaalt

Primaire ondersteuning:

Naam

Telefoon

E-mail

Andere ondersteuning:

Naam    

Telefoon 

E-mail

Wekelijks Teamgesprek:

Dag  Tijd

Nummer   

Kengetal

UW ONDERSTEUNINGSTEAM

BOUW OP MET
zakelijke kansen met natuurlijke oplossingen

versterk anderen met natuurlijke oplossingen
DEEL

dōTERRA productondersteuning:

productsupport@doterra.com

dōTERRA U.S.  

Afhaallocatie producten:

436 W. 800 N.

Orem, UT 84057 USA 

Ma-vr 8.00-18.00 MST

Za 11.00-16.00 MST

ONDERSTEUNINGontvang 

help ANDEREN
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uw leven met natuurlijke oplossingen
LEEF MET

Terwijl u de grote voordelen 

ervaart van dōTERRA’s 

producten, zult u dat 

vanzelfsprekend willen delen. 

Geniet ervan workshops te 

hosten waarbij uw vrienden 

ook kunnen profiteren.


