Aanmelden als klant bij Young Living

Stap 1: Klik op deze link
https://www.youngliving.com/vo/#/signup/start?sponsorid=3761845&enrollerid=3761845
en kies ‘Member’. Dit is belangrijk, want dan krijg je automatisch 24% korting op deze en
alle volgende bestellingen.
Stap 2: Selecteer bij ‘Country’ Netherlands en bij ‘Select language’ English (vanaf medio
2016 wordt de Nederlandse website verwacht).
Stap 3: Klik op ‘Continue’.

Stap 4: Vul al je gegevens in (waar de oranje balkjes staan). Als je de rubrieken hebt
ingevuld moet je naar beneden scrollen om het scherm in te vullen dat op de volgende
pagina staat.

Stap 5: Bedenk een ‘Username’, ‘Password’ en ‘PIN’ en vul deze in op de plaats van de
oranje balken. Schrijf je gegevens op; je hebt ze nodig als je een volgende bestelling wil
plaatsen.
Stap 6: Selecteer ‘Individual’. Je kunt ook Business kiezen als je een BTW nummer hebt. Ik
weet zelf niet zo goed hoe dat belastingtechnisch werkt…

Stap 7: Lees de Terms and Conditions, vink het vakje aan bij ‘I have read and agree etc.’ en
klik op ‘Agree and Continue’.

Stap 8: Je komt nu op de pagina waar je de Premium Starter Kit kunt bestellen. Klik op ‘View
all starters Kits’ om alle mogelijkheden te kunnen zien. Je kunt deze stap overslaan als je
geen interesse hebt in de Premium Starter Kit. Je kunt ook besluiten om deze op een later
moment te bestellen.

Stap 9: Deze stap kun je overslaan als je geen Premium Starter Kit wil bestellen (Je kunt dan
naar Stap 10). Als je dat wel wil, klik aan ‘Premium Starter Kit – EN (European plug). Zodra je
deze hebt aangevinkt verandert de kleur van grijs in blauw. (De prijs is 141.75 excl. 21%
BTW plus 12.99 euro verzendkosten.)

Stap 10: Dit kun je overslaan en op een later tijdstip aanmaken als je dat wilt. Als je wel
gelijk ER (Essential Rewards program, een spaarplan van YL**) aan wilt maken vink dan het
vakje aan bij de oranje pijl. (Er zitten heel veel leuke voordelen aan ER, maar ook wat
voorwaarden, vraag er naar als je hier interesse in hebt, dan leg ik het je uit).

Je kunt een Essential Rewards Starter Kit kiezen. Als je dit niet wil kun je verder gaan door
te klikken op “Continue without Starter Kit”.

Stap 11: Je kunt nu meer producten aan je winkelwagen toevoegen. Wil je dit niet klik dan
op ‘Enrolment Checkout’.
Als je een volgende keer inlogt kun je bestellen door in de linkerbalk Quick Order aan te
klikken. Heb je je ingeschreven voor Essential Rewards, dan plaats je je bestellingen bij
Essential Rewards.
Stap 12: In dit scherm vul je de ‘Shipping Method’ in en controleer je het ‘Shipping
Address’. Vul bij ‘Billing Information’ je creditcard gegevens in, daarna klik je op ‘Next’. (Ben

je niet in het bezit van een creditcard? Er bestaan ook prepaid creditcards. Die werken als
een soort chipkaart: je stort er geld op en daarmee kun je inkopen doen.)
Klik op Next.

Stap 13: Op het volgende scherm verschijnt alle informatie. Je kunt ‘Shipping and Billing’
hier eventueel nog aanpassen. Verder zie je hier wat je besteld hebt en het totaalbedrag
dat van je creditcard wordt afgeschreven.

Stap 14: Klik als alles correct is ingevuld op ‘Activate and Checkout’. Gefeliciteerd – de
bestelling is gelukt!

Je bestelling is nu geplaatst… Ik hoop dat je er net zoveel baat bij je oliën zult hebben als ik!
(En mocht je onverhoopt toch wat problemen tegenkomen tijdens het bestellen, neem dan
contact met me op en dan proberen we er samen uit te komen.)

**(Essential Reward Program betekent dat je je vastlegt om per maand een bestelling te doen van 50 PV of
meer. Elk item dat je bestelt heeft een aantal punten, het Personal Volume (PV). Als je bijvoorbeeld een
bestelling doet van 50 PV, dan krijg je een korting van 10% in de eerste 6 maanden in de vorm van
spaarpunten, de tweede 6 maanden 15% en daarna 20%. Van die punten kun je gratis producten bestellen;
je hoeft alleen de porto te betalen).
Voordeel is ook dat de kosten voor je gewone verzending lager zijn.
Je kunt op ieder moment uitstappen, maar dan komen je gespaarde punten te vervallen.

