Het LifeWave Netwerk - LWN
Prijzen en voordelen van registratie
De verkoop-, resp. inkoopprijzen van de LifeWave patches zijn:
PRODUCT

AANTAL PATCHES

VERKOOPPRIJS

INKOOPPRIJS

ICEWAVE

15 x 2 patches

$ 89,95

$ 69,95

ENERGY

15 x 2 patches

$ 89,95

$ 69,95

25 patches

$ 89,95

$ 69,95

15 Glutathione patches
15 Carnosine patches

$ 89,95

$ 69,95

15 patches

$ 59,95

$ 39,95

SP6 Complete
Y-AGE
SILENT NIGHT

Geïnteresseerden kunnen de LifeWave producten (de “patches”) bestellen bij een bij het
LifeWaveNetwerk (LWN) geregistreerde gebruiker, maar altijd eigenlijk kan men zich beter
zelf als gebruiker registreren en wel om vier redenen:
1.
als geregistreerd gebruiker bestel je de LifeWave producten tegen inkoopprijs
2.
als geregistreerd gebruiker ontvang je verkoopmarge als niet-geregistreerden
bij je bestellen
3.
als geregistreerd gebruiker krijg je een interessante bonus als iemand zich
op jouw voorspraak ook bij het LWN registreert
4.
als geregistreerd gebruiker ontvang je provisie over alle LifeWave-producten,
die “onder” jou verkocht worden, nu en in de verre toekomst.
Eenmaal gebruiker van de LifeWavepatches is men enthousiast. Dat kan niet anders gezien
de echt indrukwekkende resultaten, die men dan steeds weer meemaakt. Elke keer opnieuw
is het verbazingwekkend, of het nu voor de 20ste of 40ste keer is, dat je iemand in een paar
minuten van soms wel jarendurende pijn afhelpt.
Zie uitgebreide productinformatie op onze Nederlandse site: www.lw-nederland.com/
Download met name alle afzonderlijke Nederlandse productdocumenten op www.lwnederland.com/documenten/ Exploreer ook de Amerikaanse LifeWave site:
www.lifewave.com en zie ook alle instructievideo‟s op www.lifewavetraining.com
Het is fijn altijd een pakje IceWave patches bij je te hebben om mensen direct te helpen.
(draag ze niet bij je in je zak, maar bijv. in je tas of auto; de patches worden nml. geactiveerd
door de straling die jij zelf uitzendt en dan zouden ze na enige tijd hun werking reeds verloren hebben). Als je enthousiast bent vertel je er graag over, en …. vanzelfsprekend raad je
mensen aan ook naar zo een informatiebijeenkomst of „patchingavond‟ (mee) te gaan. De
kans is dan heel groot dat iemand zich zelf ook wil registreren, ook om de zelfde 4 redenen,
waarvoor jij je registreerde.
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Misschien ben je er je niet eens bewust van, maar vanaf het moment dat er zich, dank zij
jouw aanbeveling, nieuwe gebruikers registreren ga je provisie ontvangen. Meteen al „aanbrengprovisies‟ en meestal vanaf de 2 e of 3e maand „verkoopprovisies‟, gewoon over de omzet van alle bestellingen „onder‟ jou, zonder dat je daarvoor dus echt iets hoeft te verkopen.
In het geval je meerdere gebruikers „aanbrengt‟ en die brengen op hun beurt ook weer
meerdere gebruikers aan kan die provisie aardig oplopen, beginnend met $ 50,- in de 2e of 3e
maand, naar wel $ 10.000,- per maand na 12 tot 15 maanden. Velen combineren hun interesse in gezondheid, het helpen van mensen en de noodzaak tot geld verdienen en maken
hier een belangrijke secondaire of zelfs primaire inkomstenbron van.
Die bonussen en provisies overigens betaalt LifeWave uit de besparingen op reclame- marketing- en detailhandelkosten, want de gebruikers immers zijn de ambassadeurs, die veel
beter over de producten kunnen vertellen en deze ook kunnen demonstreren dan vanuit het
schap in een drukke apotheek of drogisterij.
Registreren als lid
Men kan zich als gebruiker laten registreren alleen door een andere reeds geregistreerde
gebruiker. Je krijgt bij aanmelding ogenblikkelijk je eigen www.lifewave.com website, waar
„klanten‟ kunnen bestellen, dan wel zich ook weer bij jou als gebruiker kunnen registreren.
En je wordt geregistreerd gebruiker door eenvoudigweg een eerste bestelling te plegen. Je
betaalt dan de inkoopprijs + eenmalig een gering bedrag inschrijfgeld. Dat inschrijfgeld is
meteen al terugverdiend omdat je als geregistreerd gebruiker per enkel pakketje al $ 20 minder betaalt dan dat je dat via een distributeur zou bestellen.
De omvang van de eerste bestelling bepaal je zelf. Je kan kiezen uit:
1 pakketje:
kosten $ 69,95 + $ 30,00 inschrijfgeld = $ 99,95  dit lidmaatschap heet “Brons”
4 pakketjes: kosten $ 279,80 + $ 20,15 inschrijfgeld = $ 299,95  dit lidmaatschap heet “Zilver”
7 pakketjes : kosten $ 489,65 + $ 10,30 inschrijfgeld = $ 499,95  dit lidmaatschap heet “Goud”
In Euro‟s omgerekend komt de 1e bestelling inclusief 19 % BTW en verzendkosten uit op:
1 pakketje:
 dit lidmaatschap heet “Brons”
ca. € 95,4 pakketjes:  dit lidmaatschap heet “Zilver”
ca. € 255,7 pakketjes :  dit lidmaatschap heet “Goud”
ca. € 415,Een eerste bestelling van 4 (zilver) of 7 (goud) pakketjes is aanbevelenswaardig omdat
a. je de werking van de LifeWave patches voor de verschillende doeleinden dan zelf ervaart
b. je dan ook uit eigen ervaring over de verschillende producten kunt vertellen
c. je ook wat patches over hebt om anderen direct mee te kunnen helpen
Van gebruiker naar de status van distributeur
Naar gelang enerzijds tijd en anderzijds persoonlijke interesses en drijfveren zal de één zich
alleen maar registreren om zo tegen inkoopprijs te kunnen blijven bestellen, de ander zal de
sociale omgang met andere LifeWavers leuk vinden en min of meer regelmatig met eventuele gasten op de informatieavonden komen en weer een ander zal met de LifeWave-provisies
een echt substantieel hoofdinkomen willen verwerven en actief met LifeWave bezig zijn. Dit
laatste houdt voornamelijk in dat je de door jou aangebrachte leden pro-actief met raad en
daad terzijde staat en ook hen, als zij dat voorstaan, helpt met het bereiken van hogere provisie-inkomsten.
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Voorwaarden om provisie te ontvangen
Om in aanmerking te komen voor de provisies gelden er 2 eenvoudige voorwaarden:
1. zelf blijf je een enthousiast gebruiker en je bestelt (automatisch) minimaal 1 pakketje
a $69,95 in de maand (in euro‟s incl. BTW en verzendkosten ca. € 70,- )
2. door jouw recommandatie hebben zich 2 nieuwe gebruikers aangemeld
Als je aan die 2 voorwaarden voldoet zal de provisie al gauw meer gaan bedragen dan de
kosten voor je eigen maandelijkse pakketje. Als je je actief opstelt behoort een inkomen tussen €5.000 en €10.000 per maand, of zelfs (aanmerkelijk) meer, op termijn zeker tot de mogelijkheden.

Soorten Provisies
Hoe gaat dat met die provisie in zijn werk? Er zijn wel 4 verschillende:
1. Commissie over de verkoop van LifeWave producten aan niet-leden: die bedraagt $ 20
per pakketje als men via jouw eigen LifeWave site bestelt. Maar zoals eerder gezegd: beter
kunnen die niet-leden zich registreren. Hij of zij koopt dan tegen inkoopprijs en voor jou gaan
de provisiesoorten 1 t/m 3 in werking.
2. Aanbrengbonus: $ 15 voor een „Brons‟ lid, $ 50 voor een „Zilver‟ lid en $ 100 voor een
„Goud‟ lid
3. Je krijgt provisie over alle omzet die het indirecte gevolg is van de door jou toedoen
aangemelde leden.
Zie het als volgt: Jij krijgt 2 kinderen en dan krijgen die 2 kinderen weer 2 kinderen. Dat zijn 4
kleinkinderen. Die krijgen ook weer 2 kinderen. Dat zijn 8 achter-kleinkinderen. Zo voorts
krijg je 16 achter-achter-kleinkinderen, 32 achter-achter-achter, 64 …, 128…, 256, .. , etc.
Welnu, als jij die eerste 2 kinderen niet gekregen had was het verdere nageslacht er ook niet
van gekomen. Dit is de gedachte achter de LifeWave-provisie. Jij krijgt provisie over alle verkopen aan jouw kinderen en hun hele nageslacht tot in de honderdste of duizendste of nog
hogere generatie.
Om in de beeldspraak verder te gaan zal de kans op hoge provisie toenemen naarmate je
meer kinderen ter wereld brengt: 10 kinderen zullen de omvang van je nageslacht sneller
doen toenemen dan 2….
Tja, en hoe meer kinderen je kleinkinderen krijgen hoe beter dat is. Hier dreigt de beeldspraak te forceren, maar de bedoeling zal reeds duidelijk zijn. Om terug te gaan naar de LifeWave realiteit werpt het vruchten af als je én je nieuwe gebruikers én de door hen nieuw
geregistreerde gebruikers helpt op alle mogelijke fronten en hen weer helpt opnieuw nieuwe
gebruikers te enthousiasmeren
4. De 4e soort heet bonusprovisie. Deze lijkt gecompliceerd, maar als je het systeem
doorziet is het dat niet echt. Als je namelijk aan een paar, op zich duidelijke, voorwaarden
(zie verdienmodel uitgebreid) voldoet krijg je ook nog eens – extra, dat is bovenop je eigen
provisie – 25% van de provisie van je kinderen, 20% van de provisie van je kleinkinderen en
ook nog eens 20% van de provisie van je achterkleinkinderen. Dit gaat niet van hun provisie
af, maar jij krijgt wel dat percentage van hun verdiensten.
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Verdienmodel
Als laatste nog even voor de meer financieel geïnteresseerden onder u:
- LifeWave biedt serieus perspectief op een hoog inkomen!
- Het inkomen is residueel, zie voor de betekenis een wiki-artikel.
- Blijvend inkomen, overdraagbaar en overerfelijk
- Bij onafhankelijkheid en vrijheid! Je bepaalt je eigen werktijden !
- Niet plaatsgebonden → je verdient geld tijdens ook tijdens vakantie en reizen …
- Blijvend inkomen, overdraagbaar en overerfelijk
Download voor gedetailleerde informatie het verdienmodel.
Vraag aan een geregistreerd gebruiker hoe je je zelf snel en gemakkelijk kan registreren.
Hoe registreer je je als LifeWave gebruiker ?
Jezelf registreren als LifeWave gebruiker is gemakkelijk !
a. Je hebt het “distributeur-nummer” opgekregen van jouw “ sponsor” (= diegene, die
jou op Lifewave attendeerde en/of meenam naar bijvoorbeeld de demonstratie bijeenkomst)
b. Je gaat naar de website www.lifewave.com en kiest in het topmenu “sign-up”,
(niet voor log-in!)

c. Er wordt dan het “distributeur-nummer” gevraagd, waarop je het nummer ingeeft. Je schrijft je dan automatisch in onder jouw “sponsor”
d. Vervolgens kom je in het scherm “I agree” (ik ga akkoord met voorwaarden)
Zie verder stap 1.
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Stappen in het kort
STAP 1.
Verklaar je akkoord met de voorwaarden
STAP 2.
Kies je zelf in te schrijven voor Goud, Zilver of Brons en kies daarvan één van de pakketten.
(Voor Goud en Zilver is voor nieuwe distributeurs variety pack 2 aan te bevelen)
STAP 3.
Vul je persoonlijke gegevens in:
- Naam, adres, plaats, telefoon, e-mail, burgerservicenummer
- Eventueel company naam (dan als zodanig zichtbaar voor de andere deelnemers)
- Kies een naam voor je “replicated site”, zichtbaar als www.lifewave.com/NAAM
- Kies een password om in te loggen
STAP 4.
Nu krijg je het “AUTOSHIP” menu.
Hier kies je het pakketje a $ 69,95 dat je 5-wekelijks toegestuurd wenst te krijgen.
Attentie:
Indien in een (5-wekelijkse) periode geen pakketje wordt afgenomen kom je in die
zelfde periode NIET in aanmerking voor enigerlei provisie: niet voor aanbrengbonus, niet voor de gewone (cycling) provisie, noch voor de bonusprovisie (matchingbonussen)
Ingeschreven op “autoship” geeft je de garantie te allen tijde voor alle provisieuitbetalingen in aanmerking te komen.
Het is in principe ook verstandig voor „autoship‟ te kiezen omdat als je 2 nieuwe distributeurs aanbrengt en dezen op hun beurt dit ook weer redelijk snel doen, je al na
een maand meer aan provisie ontvangt dan diezelfde $ 69,95
STAP 5.
Nu krijg je het menu, waarin je éénmalige bestellingen kunt doen.
Nieuwe distributeurs raden wij aan de Acupunctuurkaart aan te schaffen a $ 6,00.
STAP 6.
Als slot de invoer van de creditcardgegevens

Gefeliciteerd, je bent nu een nieuwe gebruiker / distributeur in de LiveWave familie
Ga naar www.lw-nederland.com voor alle Nederlandse documenten, actualiteiten en informatie-, demonstratie- en sponsoravonden.
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