
IBOs met een startdatum in de maand april 2019

BONUS PROMOTIES
Fast Start bonussen voor nieuwe IBOs

IN DE EERSTE
30 DAGEN

CQ

• Iedere IBO uit een EU-land met een 
startdatum tussen 1 en 30 april 2019 
kan proberen een bonus te verdienen

• Dit is een EENMALIGE bonus die kan 
worden verdiend in een nieuw gestarte 
IBO-kwalificatieperiode 

• De CAB zal worden betaald volgens 
hetzelfde schema als de overige CAB's

IN DE EERSTE
60 DAGEN

ETL 
SNELSTART-

BONUS

• Iedere IBO uit een EU-land met 
een startdatum tussen 1 en 30 april 
2019 kan proberen een bonus te 
verdienen

• Dit is een EENMALIGE bonus die 
kan worden verdiend in een nieuw 
gestarte IBO-kwalificatieperiode

Punten

15 met

Diensten

5 +
 CQ op elk 

willekeurig 
level

10ETL

PERSOONLIJKE
CAB SNEL-

STARTBONUS

Punten

5 met

Dienst

1

IN DE EERSTE
30 DAGEN

VERDIEN

€75

GECOMBINEERDE
KLANTENBONUSPROMOTIE
• Iedere klant moet actief zijn geweest om mee 
te tellen voor deze bonus 

• Verisure-klanten moeten de status 
'geïnstalleerd' hebben 

• Dual Fuel-klanten tellen als 1 klant voor deze 
bonus 

• Klanten met nul punten tellen NIET mee voor 
deze bonus 

• Activering moet plaatsvinden vóór 15 mei 2019                                                                                    

• Bestellingen moeten zijn geplaatst in april 
2019

• Bestellingen die worden ingetrokken, 
geannuleerd of geweigerd zullen niet 
meetellen voor deze bonus

• De bonus zal aan het einde van mei 2019 
worden uitbetaald.

• Klanten die meetellen bij deze promotie, 
kunnen ook meetellen voor andere bonussen, 
indien van toepassing 

•  Gecombineerd  bonussen punten moeten van 
Nederlandse klanten zijn

• Elke IBO uit elk land kan meedoen aan de 
gecombineerde Nederlandse klant-bonus 

IBO

IN DE EERSTE
30 DAGEN

IBO 
SNELSTART-

BONUS

IBO

• Iedere IBO uit een EU-land met 
een startdatum tussen 1 en 30 
april 2019 kan proberen een bo-
nus te verdienen

• Dit is een EENMALIGE bonus die 
kan worden verdiend in een nieuw 
gestarte IBO-kwalificatieperiode

 CQ legs op elk 
willekeurig level

Punten

10 + 2

VERDIEN VERDIEN

€250 €750

*Ontvang een bonus van €200 voor elke 4 nieuwe 
ACTIEVE klanten van Energie Direct Dual Fuel of 
Verisure
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PERSOONLIJKE
CAB SNELSTART-
BONUS

€75

1

GECOMBINEERDE
KLANTENBONUS
PROMOTIE

€125

2

IBO 
SNELSTART-
BONUS

€250

3

ETL 
SNELSTART-
BONUS

€750

4

+

+

+

€200

€450

€1200
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VERDIEN

€125

NEDERLAND  | APRIL 2019

BONUS  
PROMOTIES

DEZE BONUSPROMOTIES GELDEN ALLEEN VOOR 
IBO’S IN NEDERLAND. Raadpleeg de dienstenlijst, 
dat nu deel uitmaakt van het compensatieplan – 
pagina 4. Dit is beschikbaar in de IBO Back Office, 
voor een compleet puntenoverzicht voor elke 
service. 
 
©2019 ACN® Europe B.V.  Alle rechten 
voorbehouden. De inhoud van deze publicatie en 
alle handelsmerken, handelsnamen en logo’s die 
hierin worden gebruikt, zijn het eigendom van ACN® 
Europe B.V.  of worden gebruikt met toestemming 
van de eigenaars. Het reproduceren of anderszins 
gebruiken van deze publicatie zonder toestemming 
van ACN® Europe B.V. is verboden en is mogelijk in 
strijd met de wet. Deze publicatie is bedoeld voor 
algemene informatie- en marketing-doeleinden en 
vormt geen juridisch of professioneel advies.

Kwalificaties en de vergoedingen via het 
Compensatieschema worden uitsluitend verdiend met 
de succesvolle verkoop van Diensten van ACN® aan 
Klanten en het gebruik van Diensten van ACN® door 
Klanten.  ACN® behoudt zich het recht voor om enkele 
of alle kwalificaties, CAB’s, bonussen en commissies 
te beoordelen en in te trekken in gevallen waarin niet 
is voldaan aan het Aanvaardbaar Gebruik van ACN® of 
indien de Klant de Dienst binnen 90 dagen annuleert.

Ontvang een bonus 
van €125 voor elke 
4 nieuwe ACTIEVE 

klanten van Energie 
Direct Dual, Fuel

of Verisure



BONUS PROMOTIES
Bonussen voor bestaande IBOs

GECOMBINEERDE
KLANTENBONUSPROMOTIE 

VERDIEN

€200

IBO
• Iedere klant moet actief zijn geweest om mee te tellen voor deze bonus 

• Verisure-klanten moeten de status 'geïnstalleerd' hebben 

• Dual Fuel-klanten tellen als 1 klant voor deze bonus 

• Klanten met nul punten tellen NIET mee voor deze bonus 

• Activering moet plaatsvinden vóór 15 mei 2019                                                                                    

• Bestellingen moeten zijn geplaatst in april 2019

• Bestellingen die worden ingetrokken, geannuleerd of geweigerd zullen niet meetellen voor deze bonus

• De bonus zal aan het einde van mei 2019 worden uitbetaald.

• Klanten die meetellen bij deze promotie, kunnen ook meetellen voor andere bonussen, indien van toepassing

•  Gecombineerd  bonussen punten moeten van Nederlandse klanten zijn

• Elke IBO uit elk land kan meedoen aan de gecombineerde Nederlandse klant-bonus 

*Brengt geen Uplinebonus met zich mee

APRIL

BESTAANDE IBO-BONUS

IBO

APRIL

Punten

10 +
CQ legs op elk 

willekeurig level

2

• Een IBO moet vóór 1 april 2019 een startdatum hebben om in 
aanmerking te komen voor deze bonus

• De nieuwe CQ-takken moeten een startdatum hebben in april en 
binnen de eerste 30 dagen kwalificeren om mee te tellen voor deze 
bonus

• Een IBO moet zich buiten de 30-daagse kwalificatieperiode 
bevinden om in aanmerking te komen voor deze bonus

• Klanten die meetellen voor de 10 punten moeten zijn geworven in 
de maand april

• Dit is een EENMALIGE bonus

VERDIEN

€250

1

2

GECOMBINEERDE
KLANTENBONUS-
PROMOTIE

€200

1

BESTAANDE
IBO-BONUS

€250

2

+

€450

Ontvang een bonus van € 200 voor 
elke 4 nieuwe ACTIEVE klanten van 
Energie Direct Dual Fuel of Verisure
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BONUS  
PROMOTIES

DEZE BONUSPROMOTIES GELDEN ALLEEN VOOR 
IBO’S IN NEDERLAND. Raadpleeg de dienstenlijst, 
dat nu deel uitmaakt van het compensatieplan – 
pagina 4. Dit is beschikbaar in de IBO Back Office, 
voor een compleet puntenoverzicht voor elke 
service. 
 
©2019 ACN® Europe B.V.  Alle rechten 
voorbehouden. De inhoud van deze publicatie en 
alle handelsmerken, handelsnamen en logo’s die 
hierin worden gebruikt, zijn het eigendom van ACN® 
Europe B.V.  of worden gebruikt met toestemming 
van de eigenaars. Het reproduceren of anderszins 
gebruiken van deze publicatie zonder toestemming 
van ACN® Europe B.V. is verboden en is mogelijk in 
strijd met de wet. Deze publicatie is bedoeld voor 
algemene informatie- en marketing-doeleinden en 
vormt geen juridisch of professioneel advies.

Kwalificaties en de vergoedingen via het 
Compensatieschema worden uitsluitend verdiend met 
de succesvolle verkoop van Diensten van ACN® aan 
Klanten en het gebruik van Diensten van ACN® door 
Klanten.  ACN® behoudt zich het recht voor om enkele 
of alle kwalificaties, CAB’s, bonussen en commissies 
te beoordelen en in te trekken in gevallen waarin niet 
is voldaan aan het Aanvaardbaar Gebruik van ACN® of 
indien de Klant de Dienst binnen 90 dagen annuleert.
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• Bestellingen moeten zijn geplaatst tussen 1 en 30 april 2019

• Bestellingen moeten uiterlijk op 15 mei 2019 zijn geïnstalleerd 

• Bestellingen die worden ingetrokken, geannuleerd of geweigerd zullen niet meetellen voor deze promotie

• Alleen bestellingen met de status 'geïnstalleerd' tellen mee voor deze bonus 

• Klanten die meetellen bij deze promotie, kunnen ook meetellen voor andere bonussen, indien van toepassing

• Zowel nieuwe als bestaande IBO's kunnen proberen deze bonus te verdienen 

• BRENGT GEEN UPLINEBONUS MET ZICH MEE

Verisure NL Detailhandel Bonuspromotie

Elke nieuwe Energiedirect Single of Dual Fuel 
bestelling, ontvangen en geactiveerd in de 
maand april, levert dubbele punten op

• Dual fuel : van 2 tot 4 punten

• Single Fuel : van 1 tot 2 punten

Bonuspromotie voor Energiedirect 

• Alleen bestellingen gemaakt in de maand april tellen 
mee voor deze promotie.

Schrijf u nu in!
www.acnreg.eu

INTERNATIONAL 
CONVENTION

BONUS PROMOTIES

Om Customer Qualified IBO te worden moet u
minimaal 5 persoonlijke punten hebben 

met minimaal 1 dienst

Elke IBO met een startdatum tussen januari en april

NIEUW CQ KWALIFICATIE

&

U

5
Punten

1
Dienst

Voorbeeld::

Verdien een bonus van € 150 
voor elke 2 nieuwe klanten of 
€ 400 voor elke 4 nieuwe 

klanten die een Verisure-alarm 
hebben geïnstalleerd.


