
MASTERAFFILIATE-AANVRAAG
In te vullen door een volledig gekwalificeerde master affiliate of een zich kwalificerende master affiliate.

Aanwijzingen voor het invullen van de aanvraag:
1. Bij het bereiken van een totaalvolume van 5000 PGPV kunt u meteen de masteraffiliate-aanvraag indienen.
2. De aanvraag moet uiterlijk op de 3e van de volgende maand bij Reliv binnen zijn. 

INFORMATIE OVER DE MASTER AFFILIATE

ACHTERNAAM TUSSENVOEGSEL VOORNA(A)M(EN)

RCN OF VERKOOPPARTNER ID

ADRES

(NETNUMMER) TELEFOON

VOLLEDIG GEWALIFICEERDE MASTER AFFILIATE  RCN NUMMER 

DATUM VAN KWALIFICATIE

De Reliv verkooppartner heeft op  __________________________  voldaan aan de kwalificatievoorwaarden voor een master  
                        (DATUM)

affiliate en wil op de 1e van de komende maand erkend worden als volledig gekwalificeerde master affiliate.

ONDERBOUWING VAN DE AANVRAAG
 
 Kwalificatie op basis van een enkele maand
 5000PGPV punten (Personal Group Point Volume) in een kalendermaand, waarvan 1000 kwalificatievrije punten. 
 Dit volume omvat alle van Reliv en van de upline verkooppartners ingekochte producten.

 Van de upline betrokken totaalvolume= 

 Kwalificatie op basis van twee opeenvolgende maanden
 Telkens 3000 PGPV punten in twee opeenvolgende maanden, waarvan 1000 kwalificatievrije punten.  
 Dit volume omvat alle van Reliv en van de upline – verkooppartners ingekochte producten.

 Van de upline betrokken totaalvolume  1e maand  ___________________________

  2e maand ___________________________ 

Onder het kwalificatievrije volume verstaat men het totale PGPV dat niet gebruikt is om een downline verkooppartner 
als master affiliate te kwalificeren. Als u zich in dezelfde maand, waarin een downline verkooppartner zich kwalificeert, 
(opnieuw) als master affiliate kwalificeert, moet u minstens 10000 volumepunten hebben, die niet worden gebruikt voor de 
kwalificatie van deze downline verkooppartner.

     HANDTEKENING VAN DE ZICH KWALIFICERENDE MASTER AFFILIATE  DATUM 

    HANDTEKENING VAN DE VOLLEDIG GEKWALIFICEERDE MASTER AFFILIATE  DATUM 
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