Lifewave autoship en niet-actieve status
Indien u niet op “autoship” geregistreerd staat heeft u mogelijk geen “actieve status” of verliest u deze binnenkort. Onze aanbeveling: Registreer alsnog uw “autoship”!
(log-in in uw backoffice, kies “autoship” in het topmenu, kies uw maandelijkse bestelling)

Wat is “autoship” ?
 “autoship” is niet meer of minder dan een registratie voor automatische levering van
één LifeWave product pakketje per maand.
 Met “autoship” gaat u op geen enkele wijze een langdurige verplichting aan: U kunt
deze “autoship” op elk moment invoeren, qua product wijzigen, de afleverdatum vervroegen of verlaten1 of geheel cancelen
(log-in in uw backoffice, kies “autoship” in het topmenu, aldaar alle opties)
Wat is “actieve” dan wel “niet actieve” status ?
 U behoudt een “actieve” status in het LifeWave computersysteem zo lang u (minimaal) eens per 5 weken een LifeWave product a $ 69,952 bestelt.
 Uw “actieve” status verandert dus naar “niet actief” 5 weken nadat u voor de laatste
keer een productpakketje afgenomen heeft, waarbij het laatste betaalmoment maatgevend is.
 Let wel: U registreert zich als lid/distributeur door een eerste bestelling te plaatsen (1,
4 of 7 pakketjes) De eerste 5 weken na registratie als distributeur staat u als gevolg
van deze bestelling automatisch op “actieve status”, ook als u zich niet meteen op
“autoship” geregistreerd heeft.
Indien u zich bij registratie echter niet op “autoship” geregistreerd heeft verandert uw
status dus 5 weken na registratie in “niet actief” !
(mits u niet voor die tijd alsnog de “autoship” registreert of een „los‟ pakketje bestelt)
In “niet actieve” status bent u niet provisiegerechtigd !
a. U verliest op moment van overgang van “actieve” naar “niet actieve” status de opgespaarde punten in uw account.
b. Er stromen geen punten meer naar uw account over alle – onder u – bestelde LifeWave pakketjes
- puntentoekenning: 55 punten per autoship pakketje + over elke nieuwe aanmelding ergens onder u: 55 punten. per Brons-inschrijving, 165 punten. per
Zilver-inschrijving en 275 punten per Goud-inschrijving.
- ter herinnering: elke 990 punten zijn goed voor $ 50,c. U ontvangt geen aanbrengbonus bij het „aanbrengen‟ van een nieuw lid/distributeur
- weet u wel: Brons $ 15,-, Zilver $ 50,- en Goud $ 100,-
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Let wel: De “autoship” staat altijd ingesteld op aflevering op een vaste dag in de maand. Voor “actieve status” is minimaal é én
bestelling per 5 weken nodig. Het verlaten van de afleverdatum met meer dan een paar dagen heeft tot gevolg dat u uw “actieve
status” verliest.
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Let wel: Alle LifeWave product pakketjes kosten $ 69,95. Alleen een pakketje Silent Night vormt de uitzondering.
Dit kost $ 39,95 en alleen deze bestelling is dus niet voldoende de “actieve” status te behouden.
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AANBEVELINGEN:
De aanbeveling wel of niet op “autoship” te registreren heeft twee invalshoeken:
1. PRODUCTMATIG
Uit oogpunt van product raden wij 1, zelfs wel 2 productbestellingen per maand aan.
Mijn echtgenote en ik gebruiken samen per maand:
- 2 pakketjes Y-age (echt onvoorstelbaar superproduct !! Google op Glutathione !!)
- 1 pakketje Energy (detox in combinatie met Y-Age)
- ½ pakketje IceWave
- ½ pakketje Silent Night
Eén pakketje per maand is qua gezondheid en welbevinden sowieso aan te bevelen.
Kijk voor de producten – hun werking, beschrijvingen en toepassingen – ook op
www.lw-nederland.com
2. FINANCIEEL
Een ander punt is natuurlijk financieel. Een pakketje kost toch ca. € 70,- per maand, een
voor velen niet geheel verwaarloosbare uitgave.
Desalniettemin is het bijna altijd verstandig uw “autoship” te registreren, cq in stand te
houden. Waarvoor?







Ook (of juist) als u zich pas onlangs geregistreerd heeft als lid/distributeur is het verstandig ook de “autoship” te regelen. Ook na 5 weken blijft u dan de “actieve”status
behouden, spaart u punten van de bestellingen onder u en ontvangt u de financiële
bonussen bij aanbrengen van nieuwe leden.
Bent u al enige tijd op “actieve” status en heeft u daardoor al de nodige punten in uw
account gespaard, is het zonde deze verloren te laten gaan.
Aanbeveling: Registreer uw “autoship” snel opnieuw.
Kijk voor de hoeveelheid opgespaarde punten in uw backoffice, kies “commissions”
en daarna “Carry-over volume” en zie uw opgespaarde punten in de kolommen “CarryOver LV” en “CarryOver RV” (LV=LeftVolume, RV=Right)
Sowieso vervalt het financiële aspect of draait het in uw voordeel op het moment dat
u 2 nieuwe leden heeft aangebracht, dezen op hun beurt ook weer nieuwe leden
hebben aangebracht en er zo totaal ca. 15 tot 20 leden onder u geregistreerd staan.
Vanaf dat moment zult u aan provisie ca $ 100,- per maand ontvangen en is de situatie dus kostenneutraal.
Al gauw daarna zal uw provisie de kosten van het maandelijkse pakketje ruim gaan
overstijgen…..

Waar kunt u uw “status” zien ?
De enige „betrouwbare‟ plaats, waar u kunt zien welke status u heeft, “actief” dan wel “niet
actief” is de volgende:
- log-in in uw backoffice
- kies in het topmenu “commissions”
- kies daarna in het linkermenu “Carry-over volume”
- en zie uw status dan in de kolom “status”
Wilt u weten op welke datum u uw laatste bestelling gedaan heeft, dan:
- log-in in uw backoffice
- kies in het topmenu “order product”
- kies daarna in het linkermenu “my orders”
- en u ziet de datum van uw laatste order
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