
Het verdienconcept

NL

Ontdek de zeer aantrekkelijke mogelijkheden  

van Forever



Inhoud
04 Marketing-  

plan

06 Benelux  
extra’s

08 Earned 
Incentive

10 Eagle 
Manager

12 Global 
Rally

14 Chairman’s 
Bonus

18 Global 
LeadershipTeam /   

            Eagle Summit



Peter Boots
Managing Director

Beste distributeur, 

Mensen hebben veel verschillende beweegredenen om distributeur te worden bij Forever. In 
veel gevallen gaat het om vrijheid en verandering. Men wil een gezonde levensstijl, die gericht 
is op persoonlijke groei en ontwikkeling. Flexibel en gevarieerd werk waarin zij zelf centraal 
staan, met ruimte voor veel boeiende contacten. Sommigen gaan daarbij voor een 
interessante bijverdienste, anderen streven een hoofdinkomen of zelfs financiële 
onafhankelijkheid na. 

Kiezen voor Forever blijkt voor de meesten een schot in de roos. Dankzij de visie van onze 
oprichter Rex Maughan stelt Forever al vijfendertig jaar gewone mensen in staat om 
buitengewone resultaten te realiseren. Heeft u de energie en het enthousiasme om met 
Forever aan de slag te gaan? Dan kunt ook u uw leven gemakkelijk een positieve draai geven. 
Op een manier die u tot voor kort voor onmogelijk had gehouden. 

Het royale compensatieplan van Forever zorgt ervoor dat mensen die bereid zijn hard te 
werken goed worden beloond, zelfs al in een vroeg stadium. Maar Forever biedt meer dan 
dat. Terwijl u bouwt aan uw Forever Business (en daarmee aan uw inkomen), kunt u 
tegelijkertijd genieten van bijzondere “Incentives”. Wat zou u vinden van een uitnodiging voor 
een meerdaagse trip met uw partner naar een wereldbestemming, met gratis verblijf in een 
tophotel? Of wat dacht u van drie jaar lang maandelijks een extra toelage van enkele 
honderden euro’s, om bijvoorbeeld uw droomauto te leasen of meedelen in de winst van het 
bedrijf? Met Forever kunt u het allemaal realiseren en veel eerder dan u denkt!

In deze brochure maakt u kennis met zowel het compensatieplan als ook alle incentives die 
Forever voor u als distributeur in petto heeft. Deze komen bovenop uw normale inkomsten uit 
inkoopkortingen en bonussen. U bepaalt zelf of en wanneer u hiervoor in aanmerking komt. 
Uw ambitie, werklust en enthousiasme zijn daarvoor de basis, niet uw achtergrond en 
vooropleiding. Voor vele succesvolle distributeurs is Forever, mede dankzij de incentives, “de 
meest fantastische mogelijkheid die ze ooit in handen kregen”. Deze mogelijkheid ligt nu ook 
binnen uw bereik. Laat deze kans u niet ontgaan! 

Ik wens u veel succes met het realiseren van uw dromen en verwelkom u graag tijdens  
onze events!

Met vriendelijke groet,

Peter Boots 
Managing Director 
Forever Living Products Benelux
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Manager

Distributor

Assistant 
Supervisor

Supervisor

Assistant 
Manager

120
*

75
*

25
*

2
*

15% 30% 30% 30% 30% Inkoopkorting op basis van verkoopprijs (excl. BTW)

15% 15% 15% 15% 15% Sponsormarge over eerste 2 CC’s aangeschaft door “Distributor”

5% 8% 13% 18% Persoonlijke bonus over eigen inkopen t.b.v. eigen gebruik en verkoop

5% 8% 13% 18% Nieuwe distributeur bonus over inkopen van “Distributors” in uw team

3% 5-8% 5-13% Volume bonus over inkopen door uw (Non-Manager) teamleden

Leadership bonus over alle inkopen van “downline Manager” en zijn team

 6/3/2%                                    +1/+2/+3%

Indicatie maand-inkomen 350 750 1500 2500

Groeien naar Manager

Het Marketingplan:         inkomsten zonder plafond

Handig om vooraf te weten
Inkomsten zijn altijd gebaseerd op gerealiseerde (groeps-)
omzet van producten. Omzet ontstaat op drie manieren: 
productgebruik in uw eigen huishouden, productverkoop 
aan mede-gebruikers en productinkoop door nieuwe 
distributeurs die zich bij u (uw team) aansluiten. Omzet 
wordt binnen Forever gemeten/ uitgedrukt in internationaal 
vergelijkbare omzeteenheden: Case Credits genoemd.  
Eén Case Credit (CC) koopt u, bij een inkoopmarge van 
30%, in voor  ± € 200,- (incl. BTW), de verkoopwaarde van 
1 CC is ± € 285,- (incl. BTW) (land- en productspecifiek). 
Binnen het Marketingplan van Forever doorloopt u een 
“carrière ladder” met opeenvolgende posities die het door  

De kern van het verdienconcept van Forever wordt gevormd door het compensatieplan dat binnen Forever 
officieel Marketingplan wordt genoemd. Hierin wordt beschreven hoe inkomsten met Forever tot stand 
komen en wanneer u voor wat in aanmerking komt. Het Marketingplan van Forever is niet alleen een 
transparant, maar vooral een genereus compensatieplan. Niet voor niets wordt het door velen als het beste 
compensatieplan ter wereld beschouwd…

u bereikte omzetniveau aangeven. Forever gaat ervan  
uit dat iedere distributeur 4 CC omzet per maand kan 
realiseren. Hoe meer collega-distributeurs in uw team  
4 CC realiseren, hoe sneller uw groei door het 
Marketingplan.

Fase 1:  
Opstarten
• Laat u vanaf het begin helpen en begeleiden door 

degene die u in contact bracht met Forever (deze 
persoon wordt “sponsor” genoemd). Gebruik zijn/haar 
ervaring bij het maken van een plan van aanpak voor 
de eerste weken.
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Leadership bonus over alle inkopen van “downline Manager” en zijn team
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Creëren van Managers

Bij Forever geen plafond in verdiensten!2500 7500 15000 +++

Kenmerken Marketingplan  
Forever Living Products
• Registratie als distributeur is kosteloos. Minimum 

ordergrootte is 50 euro. Veruit de meeste distributeurs 
starten met een starterspakket van rond de 450 euro.

• Alle inkomsten zijn omzet-gerelateerd.
• Inkoopmarge en Bonuspercentages worden berekend 

over de verkoopprijs (excl. BTW).
• Bonuspercentages zijn afhankelijk van posities in het 

Marketingplan. Hoe hoger uw positie hoe meer 
bonusinkomen.

• Eenmaal behaalde posities blijven van kracht.  
U kunt niet meer terugvallen.

• Alle gegenereerde inkomsten zijn regulier onderhevig 
aan (inkomsten)belasting.

• Behalve vergoedingen in euro’s komen succesvolle 
distributeurs in aanmerking voor aantrekkelijke 
“incentives” als internationale reizen en winstdeling. 

* CC’s (eigen en van team) in twee aaneengesloten maanden.  
Bijgaand schema is een vereenvoudigd overzicht. Voor informatie over aanvullende 
voorwaarden/uitzonderingen: zie het Forever Samenwerkingsreglement

Senior 
Manager

   x2 

Soaring 
Manager

   x5

Sapphire 
Manager

   x9 

Diamond 
Sapphire 
Manager 

   x17

Diamond 
Manager 

   x25

Double 
Diamond 
Manager 

   x50

Het Marketingplan:         inkomsten zonder plafond

• Maak samen uw registratie als Distributeur rond, bestel 
producten voor zowel eigen gebruik als voor eerste 
aanbeveling en start zo snel mogelijk met het opdoen 
van eigen gebruikservaring met de producten.

• Begin met het maken van een contactenlijst en maak, 
geholpen door uw sponsor, afspraken met 
belangstellenden om kennis te maken met de 
voordelen van aloë vera en/of het bedrijf Forever.

• Bezoek bedrijfspresentaties zoals Ontmoet Forever  
en neem belangstellenden uit uw eigen kennissenkring 
mee om kennis te maken met de inkomens- 
mogelijkheden van Forever. Streef naar 4 CC omzet  
in de eerste maand. 
 

Fase 2:  
Groeien op weg naar Manager
• Verleg het inkoopkanaal voor uw verzorgings- en 

gezondheidsproducten naar uw eigen “Forever-shop”. 
Een gemiddeld huishouden gebruikt maandelijks  

1 tot 2 CC aan producten. Zorg dat o.a. bezoekers  
in uw huis overal Forever tegenkomen.

• Blijf werken aan uw contactenlijst en leg dagelijks 
(nieuwe) contacten. Streef naar gemiddeld 3 contacten 
per dag en hou dit vol. Maak afspraken met 
belangstellenden om kennis te maken met de 
voordelen van aloë vera en/of het bedrijf Forever.

• Blijf wekelijks bedrijfspresentaties bezoeken zoals 
Ontmoet Forever en neem belangstellenden mee om 
kennis te maken met de inkomensmogelijkheden.

• Zorg dat u maandelijks “Active Sales Leader” (4 CC 
actief) bent. CC’s ontstaan door eigen gebruik, het 
opbouwen van een kring van trouwe mede-gebruikers 
en het vinden van nieuwe collega-distributeurs.

• Begeleid en help uw nieuwe collega-distributeurs zodat 
ook zij maandelijks 4 CC actief worden. Gebruik de 
werkboeken van Forever als leidraad. Hoe meer 
teamleden maandelijks 4 CC actief zijn, hoe sneller uw 
groei naar Manager.
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Benelux extra’s
Net begonnen? Uw eerste successen
Binnen de Benelux is een aantal specifieke beloningen ontwikkeld, vanuit de gedachte dat ook uw eerste 
kleine successen onze waardering verdienen. Daarmee stimuleren we u om continu verder te bouwen aan 
uw business, zodat het behalen van uw succes eerder komt dan u nu voor mogelijk houdt. U brengt uzelf 
daarmee automatisch goed op weg naar de andere incentives van Forever, zoals hier verderop beschreven.

Assistant Supervisor* geworden?  
Gratis naar de Success Day!
Heeft u de positie van Assistant Supervisor* bereikt?  
Dan kunt u eenmalig gratis deelnemen aan de 
eerstvolgende Success Day. Een groot evenement dat 
elke twee maanden wordt georganiseerd. Honderden 
distributeurs uit de gehele Benelux komen bijeen op deze 
inspirerende dag, waarbij erkenning en waardering voor 
de geleverde prestaties van distributeurs centraal staan. 
U zult merken hoe alle succesverhalen en adviezen van 
topdistributeurs u blijvend zullen motiveren. Bovendien 
heeft u hier de gelegenheid om uw welverdiende 
Assistant Supervisor pin op te halen.

Assistant Supervisor geworden? Gratis 
naar de Forever Super Saturday! 
Heeft u de positie van Assistant Supervisor bereikt?  
Dan kunt u ook eenmalig gratis deelnemen aan de 
eerstvolgende Forever Super Saturday. Een leerzame dag 
waarop u zich verder kunt verdiepen in netwerkmarketing.  
Zeer ervaren collega-distributeurs leren u alle aspecten, 
door middel van professionele en effectieve trainingen, 
om het optimale uit uw business te halen. 

* U wordt Assistant Supervisor wanneer u 2 CC 
persoonlijk heeft omgezet in twee aaneengesloten 
maanden
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Marie-Alice DeGraff

“Dat heerlijke gevoel 
van erkenning en 
waardering en de vele 
nieuwe vrienden 
hebben mij zoveel 
sterker gemaakt.”

Go for it:  
de 4 CC Challenge pin 
Bent u Assistant Supervisor, Supervisor of Assistant Manager? Zorg ervoor 
dat u elke maand “4 CC actief”* bent en verdien uw drie-, zes- en twaalf 
maanden 4 CC pin. Een pin die laat zien hoe serieus en gedreven u aan uw 
business bouwt!

* “4 CC actief” zijn betekent dat u per maand minimaal 1 CC op uw eigen 
naam (persoonlijk) inkoopt, bestemd voor eigen gebruik en voor klanten 
waaraan u direct producten levert. De resterende CC’s mogen worden 
ingevuld door aankopen van nieuwe, door u persoonlijk gesponsorde 
distributeurs die de positie van Assistant Supervisor nog niet hebben bereikt. 
“4 CC actief” is een voorwaarde voor deelname aan vrijwel alle incentives en 
voor het kunnen ontvangen van volumebonussen, die u verkrijgt over de 
omzet van het door u opgebouwde team.

Als u drie maanden achtereen “4 CC actief” bent en u heeft nog niet de 
positie van Manager of hoger bereikt, ontvangt u de 4 CC pin Level 1.  
Als u zes maanden op rij “4 CC actief” bent ontvangt u de 4 CC pin Level 2. 
Na 12 maanden “4 CC actief” bereikt u het hoogste level: de 4 CC pin  
Level 3. De pinnen worden uitgereikt op de eerstvolgende Forever Super 
Saturday. Natuurlijk wordt dit op het podium erkend, inclusief de plaatsing  
van een groepsfoto in ons maandblad Forever Benelux.
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Earned Incentive
Extra inkomsten te besteden waaraan u wilt
Door hard te werken aan uw eigen inkomen kunt  
u bij Forever gedurende drie jaar een toelage van 
enkele honderden euro’s per maand verdienen. 
Extra geld wat door de meeste distributeurs wordt 
besteed aan het leasen van een nieuwe auto.  
U bepaalt echter zelf waaraan u het geld uitgeeft, 
zolang het maar op uw eigen naam gebeurt. Wat 
zou u doen met 400, 600 of 800 euro per maand 
extra gedurende drie jaar? Een nieuwe camper 
kopen? Uw huis verbouwen? Een andere grote 
uitgave? U kiest, Forever betaalt.

Loon naar werken
Voor het Earned Incentive Program kunt u zich 
kwalificeren als u drie aaneengesloten maanden een 
vereist omzetniveau (in CC) bereikt. Elke keer als u dat 
realiseert, ontvangt u de daaraan gekoppelde 
maandelijkse vergoedingen per behaalde CC. Hoe harder 
u werkt, hoe eenvoudiger de Earned Incentive dus te 
behalen én te behouden is. Hoe meer CC’s er in uw team 
worden omgezet, hoe hoger uw bonus en dus uw 
inkomen. Bij een goede planning zullen er daarnaast 
meer posities behaald worden door hardwerkende 
distributeurs in uw team. Ieder teamlid kan er dus van 
profiteren. 

Manager geworden? Ga door voor het 
Earned Incentive Program
Zodra u met uw groepsomzet de positie van Manager 
bereikt, is de Earned Incentive binnen handbereik. Door 
simpelweg minimaal op dezelfde voet verder te werken 
aan het bouwen van uw team en uw omzet. Doorzetters 
hebben nu eenmaal een streepje voor bij Forever!

Kwalificatie Earned Incentive
Kwalificatieperiode: drie opeenvolgende maanden.
Voor de Earned Inventive kunt u zich kwalificeren als u 
drie aaneengesloten maanden het aantal vereiste CC’s 
bereikt zoals weergegeven in het schema hiernaast. 
Afhankelijk van uw kwalificatielevel ontvangt u een 
maandelijkse vergoeding voor steeds een periode van 
drie jaar. Deze vergoeding kunt u gebruiken voor de 
aankoop of huur van bijvoorbeeld een auto, boot of huis. 
Voor het behouden van uw Earned Incentive-level dient u 
in de periode van 6 maanden direct voorafgaand aan het 
einde van de oorspronkelijke 36 maanden, gedurende  
3 willekeurige aaneengesloten maanden op basis van 
dezelfde kwalificatie-eisen zoals hiernaast beschreven, 
zich opnieuw te kwalificeren.
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Op weg naar de top
Het mooie van de Earned Incentive is dat u zich na afloop van de drie 
kwalificatiemaanden direct kunt kwalificeren voor een hoger level. Nadat u 
bijvoorbeeld level 1 heeft behaald, kunt u, afhankelijk van het aantal CC’s, 
verder met de kwalificatie voor level 2. 
Kwalificeert u zich in januari, februari en maart met respectievelijk 50, 100 en 
150 CC voor level 1, dan kunt u zich al in april met 225 CC kwalificeren voor 
level 2. 

Meer Managers, meer kansen
Hoe meer eerste generatie Managers u als actieve Manager in uw downline 
heeft, hoe minder CC’s u nodig heeft voor de kwalificatie van een Earned 
Incentive-level. Zie ook het Samenwerkingsreglement voor meer informatie.

* Bedrag is geldig zolang u maandelijks op of over het maand 3 niveau komt. 
Daaronder geldt een uitkering van € 2,66 per behaalde Total Case Credit in die 
maand, bij een minimum van 50 CC.

 Ga naar www.foreverliving.com voor het Samenwerkingsreglement met daarin de 
aanvullende voorwaarden.

Earned Incentive,  
Laurent & Monique  
van Genk

“U kiest, Forever 
betaalt.”

Kwalificatie-eisen 
Level 1 Level 2 Level 3

Maand 1   50 CC   75 CC 100 CC

Maand 2 100 CC 150 CC 200 CC

Maand 3 150 CC 225 CC 300 CC

Drie kwalificatielevels  
Level 1 Forever betaalt max. € 400* 

over max. 36 maanden.

Level 2 Forever betaalt max. € 600*

over max. 36 maanden. 

Level 3 Forever betaalt max. € 800*

over max. 36 maanden. 
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Eagle Manager
De sleutel naar alle overige Incentives
Speciaal voor actieve Managers, is er een exclusieve incentive: de Eagle Manager Incentive. Kwalificeren 
doet u in wezen door gemiddeld 60 CC per maand om te zetten en daarnaast zelf actief te blijven 
sponsoren en begeleiding te bieden. Uw beloning; een pin om met trots te dragen én gratis deelname aan 
het Eagle Managers’ Retreat. De kwalificatieperiode loopt steeds over de periode van 1 mei t/m 30 april. 
Uw deelname aan het Eagle Managers’ Retreat vindt plaats in de maand september van het daarop 
volgende jaar.

Eagle Managers’ Retreat
Het Eagle Managers’ Retreat is een driedaagse all 
inclusive reis exclusief voor Eagle Managers uit de  
gehele wereld. De bestemming kan elk land in de wereld 
zijn. Het Eagle Managers’ Retreat zal bestaan uit een 
combinatie van onder andere een dag vol trainingen op 
topniveau en een dag met leuke sociale en/of sportieve 
activiteiten. Dit event heeft alles in zich wat u van Forever 
mag verwachten: een internationale bestemming, verblijf 
in een 4 sterren hotel van allure, sport en ontspanning 
waarbij u gemakkelijk contacten legt met uw 
internationale collega-Eagle Managers en toptrainingen 
van topdistributeurs uit de Forever-wereld die u zullen 
inspireren om uw business verder te laten groeien.

U heeft door kwalificatie recht op onder andere:
- Vliegtickets voor twee personen;
- Drie hotelovernachtingen, inclusief verzorging;
- Een uitnodiging voor exclusieve Eagle Managers 

Trainingen;
- Toegang tot alle activiteiten die gerelateerd zijn aan 

het Eagle Managers’ Retreat.
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Kwalificatie-eisen Eagle Manager

De status van Eagle Manager moet elk jaar worden verdiend door gedurende de kwalificatieperiode  
(1 mei t/m 30 april) aan de volgende kwalificatie-eisen te voldoen: 

A. U bent Recognized Manager 

B. U bent elke maand 4 CC Actief en kwalificeert zich tevens voor Leadership Bonus 

C. U behaalt gedurende de kwalificatieperiode minimaal 720 Totale CC’s, waarvan minimaal 100 CC  
van nieuwe, persoonlijk gesponsorde distributeurs

D. U sponsort en begeleidt minstens 2 nieuwe Supervisors 

E. U ondersteunt actief gedurende het hele jaar lokale en regionale meetings van Forever

Naast de hierboven vermelde vereisten, moeten Senior Managers en hoger voldoen aan de eis om Eagle 
Managers in hun downline te creëren. Iedere Eagle Manager moet komen uit een aparte sponsorlijn en  
kan van elke generatie zijn:

A. Senior Manager 1 downline Eagle Manager

B. Soaring Manager 3 downline Eagle Managers

C. Sapphire Manager 6 downline Eagle Managers

D. Diamond Sapphire Manager 10 downline Eagle Managers

E. Diamond Manager 15 downline Eagle Managers

F. Double Diamond Manager 25 downline Eagle Managers

G. Triple Diamond Manager 35 downline Eagle Managers

H. Centurion Diamond Manager 45 downline Eagle Managers

Eagle Managers zullen hun erkenning krijgen tijdens - en zich automatisch kwalificeren voor - het Eagle 
Managers’ Retreat.

Ga naar www.foreverliving.com voor de aanvullende voorwaarden.

Amy Rijcken - Eagle Manager 2014

“Met Forever kun je je dromen 
waarmaken.”
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Global Rally
Kwalificeer u voor het grootste  
evenement binnen Forever
Houdt u van reizen? Droomt u wel eens van luxe verzorgde trips naar plekken waar u ooit nog eens naar 
toe zou willen? De Global Rally is hét grootste en meest spectaculaire evenement binnen de Forever 
wereld. Een jaarlijks terugkerende, meerdaagse bijeenkomst die overal ter wereld kan plaatsvinden.  
Hawaï, Sydney, Kaapstad, Maleisië… waar de Global Rally reis u ook mag brengen, u kunt er zeker van  
zijn dat u met Forever de mooiste plekken ter wereld gaat ontdekken. 

Op dit event ontmoet u duizenden van de best presterende distributeurs uit de hele wereld. Als u zich kwalificeert dan 
zijn de reis- en verblijfskosten voor u en uw partner geheel voor onze rekening. Hoogwaardige trainingen van 
topdistributeurs, dineren met het Management van Forever en getuige zijn van vele erkenningen, met als klap op de 
vuurpijl de uitreiking van de wereldwijde Chairman’s Bonus cheques. 

U ontdekt op dit evenement dat de wereld én de business van Forever geen grenzen kent. Een unieke ervaring die 
geen ambitieuze distributeur mag missen. 

De kwalificatieperiode voor de Global Rally loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
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Hoe kunt u zich kwalificeren?
Kwalificeren voor de Forever Global Rally is eenvoudig. 
Behaal minimaal 1500 CC (1.5K) in één kalenderjaar (dat 
is gemiddeld 125 CC per maand) of kwalificeer u voor 
Chairman’s Bonus. Ja, dat is alles! Geen ingewikkelde 
regels, geen kleine lettertjes. Hoe meer CC’s, hoe langer 
uw verblijf tijdens de Global Rally. 
Chairman’s Bonus Qualifiers (CBQ) die eventueel geen 
1500 CC (1.5K) hebben behaald in de Global Rally 
kwalificatie, kwalificeren zich toch voor de  
Forever Global Rally.

Wat kunt u verwachten?
Het aantal CC’s (K = 1000) dat een distributeur behaalt in 
één kalenderjaar is bepalend voor de hoeveelheid 
activiteiten die een distributeur tijdens de Forever Global 
Rally zal ervaren. 

5K
Distributeurs die met minimaal 5K kwalificeren 
hebben recht op een 9 daags verblijf op de 
betreffende Rally-bestemming

2.5K - <5K 
Distributeurs die zich kwalificeren met 2.5K - <5K 
hebben recht op een 8 daags verblijf op de 
betreffende Rally-bestemming

1.5K - 2.5K
Distributeurs die zich kwalificeren met 1.5K - <2.5K 
hebben recht op een 6 daags verblijf op de 
betreffende Rally-bestemming

CBQ 
Chairman’s Bonus Qualifiers hebben recht op een 
5 daags verblijf op de betreffende 
Rally-bestemming
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Chairman’s Bonus
Geniet een extra bonus, u geschonken  
door onze Chairman!
De topbonussen zijn bij veel bedrijven slechts 
weggelegd voor de absolute top van het bedrijf.  
Dat is niet de filosofie van Forever. Bij Forever 
hebben distributeurs gelijke kansen om daarvoor  
in aanmerking te komen. Er is maar één persoon 
die bepaalt of u mag delen in de winst die  
Rex Maughan hiervoor ter beschikking stelt: u!  
Door u met hard werken te kwalificeren via de 
omzet van uzelf en van uw team. En natuurlijk  
door uw team goed te coachen.

Succes hebben, succes delen
Chairman’s Bonus binnen Forever is uniek. Vele miljoenen 
euro’s worden jaarlijks verdeeld onder de gekwalificeerde 
distributeurs over de hele wereld. De bedragen kunnen 
oplopen van enkele duizenden tot zelfs vele 
honderdduizenden euro’s. 

De cheques voor alle distributeurs wereldwijd worden 
uitgereikt tijdens de Global Rally. Iedereen die zich 
kwalificeert voor Chairman’s Bonus, ongeacht of de  
1500 CC (kwalificatie voor de Global Rally) is behaald, 
zal uitgenodigd worden om op kosten van Forever deel te 
nemen aan de Global Rally en zijn of haar Chairman’s 
Bonus Cheque op het podium in ontvangst te nemen.  
Met Forever is het eerder mogelijk dan u denkt!
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Kwalificatie Chairman’s Bonus
Kwalificatieperiode: 1 januari t/m 31 december.

Algemene vereisten voor alle levels
Aan alle volgende eisen moet worden voldaan in het kwalificatieland of een 
deelnemend land waar u een downline heeft, maar mogen niet in de 
verschillende landen worden gecombineerd:

1.   Als actieve Recognized Manager dient u “4 CC-actief” te zijn gedurende de 
incentive-periode; Als u zich kwalificeert als Recognized Manager tijdens de 
incentive-periode, dient u daarna elke maand “4 CC-actief” te zijn.

2.  U dient zich gedurende de incentive-periode elke maand te kwalificeren 
voor de Leadership Bonus; als u zich kwalificeert als Recognized Manager 
tijdens de incentive-periode moet u zich vanaf de maand volgend op de 
kwalificatie elke maand kwalificeren voor de Leadership Bonus.

3.  De volgende eisen kunnen gecombineerd worden in elk deelnemend land 
waar u een downline heeft: 
a)  Zorg dat u gekwalificeerd bent voor het Earned Incentive Program.
b)   Koop de producten zoals vereist pas nadat u 75% van de oude 

productvoorraad heeft gebruikt.
c)   Bouw uw Forever business overeenkomstig correcte netwerk- 

marketingprincipes en overeenkomstig het samenwerkingsreglement.
d)  Bezoek de door Forever gesponsorde bijeenkomsten en trainingen.

4.  Voor deelname aan de Chairman’s Bonus Incentive dient u toestemming te 
krijgen van het Executive Commitee in Amerika. 

Peter Bollen

“Vroeger droomden we 
ervan en nu is het 
werkelijkheid geworden!”

Roger Hilkens

“Dankzij Forever 
verblijf ik langere 
periodes in het jaar op 
mijn jacht en geniet 
volop van al het moois 
dat het leven biedt.”
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Chairman’s Bonus Manager Level 1
Aanvulling op de algemene vereisten: 

1.    Verzamel tijdens de incentive-periode 700 Persoonlijke 
en Non-Manager Case Credits, nadat u het level 
Recognized Manager heeft bereikt. Daarvan dienen 
minimaal 150 CC’s te komen van nieuw gesponsorde 
distributeurs tijdens de incentive-periode. Deze  
150 nieuwe CC’s mogen worden gecombineerd met 
CC’s uit alle landen waar u een downline heeft. 
Nieuwe CC’s, die verzameld zijn uit een ander land 
dan het kwalificatieland, zullen echter niet worden 
meegeteld in de allocatie van de Chairman’s Bonus 
pool (C.B. pool).

2.  Gehersponsorde distributeurs worden niet meegeteld 
voor de vereisten van 150 CC.

3.   De overige Persoonlijke en Non-Manager CC’s 
 moeten worden verzameld in het kwalificatieland. 

4.   Werk met één of meer downlines en assisteer ten 
minste één Recognized Manager om 600 of meer CC’s 
van de totale groep te verzamelen tijdens de 
incentive-periode nadat deze Recognized Manager is 
geworden. Dit mag een bestaande Manager zijn of 
iemand die dat tijdens de incentive-periode is 
geworden. Zijn of haar CC’s worden niet bij uw CC’s 
gevoegd voor toewijzing van de C.B. pool. (NB: alleen 
CC’s voor de maanden waarin uw Manager zich 
kwalificeert met 4 CC actief, tellen mee voor deze eis). 
 Of: assisteer een Chairman’s Bonus Manager uit uw 
downline in een deelnemend/gekwalificeerd land,  
waar ook ter wereld.

Chairman’s Bonus Manager Level 2
Aanvulling op de algemene vereisten: 

1.   Verzamel tijdens de incentive-periode 600 Persoonlijke 
en Non-Manager CC’s, nadat u het level Recognized 
Manager bereikt. Daarvan dienen minimaal 100 CC’s te 
komen van nieuw gesponsorde distributeurs tijdens de 
incentive-periode. Deze 100 CC mogen worden 
gecombineerd met CC’s uit alle landen waar u een 
downline heeft. Nieuwe CC’s, die verzameld zijn uit een 
ander land dan het kwalificatieland, zullen echter niet 
worden meegeteld in de C.B. pool.

2.   Gehersponsorde distributeurs worden niet meegeteld 
voor de vereisten van 100 CC.

3.   De overige persoonlijke en Non-Manager CC’s moeten 
worden verzameld in het kwalificatieland.

4.   Assisteer drie Recognized Managers uit drie 
verschillende downlines bij de kwalificatie van 
Chairman’s Bonus Manager (CBM). Dit mogen 
bestaande Managers zijn of zij die dit tijdens de 
incentive-periode zijn geworden in een deelnemend/
gekwalificeerd land, waar ook ter wereld.

Herman Sanders

“Elke maand gaan we 
een weekje naar ons 
paradijsje in Spanje.”
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Chairman’s Bonus Manager Level 3
Aanvulling op de algemene vereisten: 

1.   Verzamel tijdens de incentive-periode 500 Persoonlijke 
en Non-Manager CC’s, nadat u het level Recognized 
Manager heeft bereikt. Daarvan dienen minimaal  
100 CC’s te komen van nieuw gesponsorde 
distributeurs tijdens de incentive-periode. Deze  
100 CC mogen worden gecombineerd met CC’s  
uit alle landen waar u een downline heeft.

2.   Nieuwe CC’s die verzameld zijn uit een ander land dan 
het kwalificatieland zullen echter niet worden 
meegeteld in de C.B. pool.

3.   Gehersponsorde distributeurs worden niet meegeteld 
voor de vereisten van 100 CC.

4.   De overige Persoonlijke en Non-Manager CC’s moeten 
worden verzameld in het kwalificatieland. 

5.   Assisteer zes Recognized Managers uit zes 
verschillende downlines bij de kwalificatie van 
Chairman’s Bonus Manager (CBM). Dit mogen 
bestaande Managers zijn of die dit tijdens de 
incentive-periode zijn geworden in een deelnemend/
gekwalificeerd land, waar ook ter wereld.

Incentive berekening
Aanvulling op de algemene vereisten: 

1.   Er wordt een C.B. pool vastgesteld, die vervolgens als 
volgt in drieën wordt verdeeld: De helft wordt betaald 
aan degenen die zich voor level 1 kwalificeren. Een 
derde van het totaal wordt betaald aan de level 
2-gekwalificeerden. Een zesde van de pool wordt 
betaald aan degenen die zich voor level 3 kwalificeren. 

2.   Het aandeel van de gekwalificeerde distributeurs wordt 
bepaald volgens hun totaal aantal CC’s (exclusief 
nieuwe CC’s die verzameld zijn uit een ander land dan 
het kwalificatieland), plus het totaal aantal CC’s van de 
eerste Chairman’s Bonus Manager van elke downline. 

3.   Elk deel van de C.B. pool wordt verdeeld in Grand 
Total Case Credits (exclusief nieuwe CC’s die 
verzameld zijn uit een ander land dan het 
kwalificatieland) van alle distributeurs die zich voor die 
bonuspool hebben gekwalificeerd om te bepalen 
hoeveel euro gelijk staat aan één CC. Deze eurofactor 
wordt vermenigvuldigd met het totale aantal CC’s van 
iedere individuele distributeur om aan het bedrag van 
hun incentive te komen.

Ga naar www.foreverliving.com voor de aanvullende 
voorwaarden.
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Global Leadership Team/
Eagle Summit
Top voor de top
Distributeurs die behoren tot de absolute wereldtop binnen Forever, maken jaarlijks kans om aanwezig te zijn 
bij een wel heel bijzondere meerdaagse bijeenkomst. Een bijeenkomst waar ze samen met het topmanagement 
van Forever van gedachten kunnen wisselen, plannen kunnen maken en waar ook tijd is om elkaar beter te 
leren kennen en waarderen. In een heel bijzondere ambiance en afgesloten van de buitenwereld. Dat leidt tot 
vernieuwende ideeën en mooie vriendschappen. Iedere distributeur die meer dan 7.500 CC wereldwijde omzet, 
behoort tot het Global Leadership Team en wordt voor de Eagle Summit uitgenodigd. 

Kim Madsen, 
7.500 CC (Scandinavië)

“Ik was erg vereerd met de 
uitnodiging om deel te nemen aan 
de Eagle Summit. Het gaf me de 
gelegenheid om mijn eigen 
gedachten over Forever met anderen te delen en met hen 
te spreken over het Forever van morgen. Er was ook 
ruimte voor veel avontuur, zoals bossen en bergen 
doorkruisen met een 4 x 4 voertuig, het varen op een 
zelfgebouwd vlot en abseilen van een rots. Met 
topmanagers weet je één ding zeker: iedereen wil winnen 
en gaat daarbij al snel buiten de comfortzone! In een 
omgeving waar mobiele telefoons en internet geen bereik 
hebben, was dat een heel bijzondere ervaring.  
Ik bedank Rex en Forever voor wat ze mogelijk hebben 
gemaakt, voor mij en voor mijn gezin. Het heeft mijn leven 
ingrijpend veranderd. Ik raad iedereen aan te vertrouwen 
op Forever en de toekomst met deze geweldige 
onderneming vorm te geven!”

Jayne Leach en John Curtis 
10.000 CC (UK)

“Forever heeft 
duidelijke 
doelstellingen en 
wil naar een 
wereldwijde 
omzet van  
3 miljard dollar. 
Alle deelnemers 
werd gevraagd 

om daarvoor ideeën voor te bereiden en in te brengen, 
zodat er tijdens de Eagle Summit meer dan voldoende 
stof tot brainstormen was. Natuurlijk was alles perfect 
georganiseerd. Heel bijzonder en persoonlijk voelde ook 
de lunch thuis bij Rex en Ruth. Wat een geweldig stel 
mensen, wat een fantastisch bedrijf en wat een 
inspirerende week. Wij gaan voor de 3 miljard en meer!”



Serge Poleur en Rénilde Capiot; 

Succesvol met Forever, 
ook als je alles bent kwijtgeraakt

Carine Simons; 

Vanuit het onderwijs succesvol 
met Forever

Ineke van der Velden; 

Je kunt dit prima combineren
 met je gezin

Herman Sanders en Karin Smits; 

Wij leven het leven dat we willen leven

Charlotte Schmit; 

Meer geleerd 
dan 20 jaar in het bankwezen

Helmie Vossen; 

Zonder risico 
snel een geriefelijk inkomen opbouwen

Jan Pachen en Ingrid van Ham; 

Wij zijn het bewijs 
dat het snel kan gaan met Forever

Roger Hilkens; 

Ik heb de kracht 
van netwerkmarketing onderschat



Forever Living Products Benelux
Postbus 99, 3740 AB Baarn, Nederland
telefoonnummer (0)0800-3673837(1) gratis

www.foreverliving.com ©
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Forever Living Products is wereldmarktleider op het gebied van aloë vera producten. 
Sinds 1978 streven wij ernaar om met onze producten u het beste uit de natuur te 
bieden voor uw gezondheid en schoonheid. Het is de kracht van de natuur die ons helpt 
er goed uit te zien en ons optimaal te voelen. Onze producten zijn hier het resultaat van. 
De producten van Forever staan dan ook garant voor kwaliteit en puurheid. Miljoenen 
distributeurs verspreid over meer dan 155 landen bevestigen dit. Al ruim 35 jaar kunnen 
mensen zoals u rekenen op een maandelijks inkomen van Forever. Een teken dat het 
Forever concept werkt, in goede en in slechte tijden. Combineer een gezonde levensstijl 
op basis van natuurlijke producten met een zakelijke kans op financiële vrijheid samen 
met Forever.


