
Hoe bestel ik?
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Hoe bestel ik de Premium Starterkit?

Hi lieve mama, fijn dat je er bent! 

 

Je olie avontuur gaat bijna beginnen. Nog even en je kunt aan de slag met de 

Premium Starterkit van Young Living, jouw Happy Box. 

 

Bestellen lijkt ingewikkeld maar is het gelukkig niet. Met deze instructie moet 

het zeker lukken.  

 

Even vooraf. Je kunt bij Young Living betalen met Creditcard of via Pay Pal. Wil 

je niet gebruik maken van één van deze opties dan is er de mogelijkheid om via 

factuur (bankoverschrijving) te betalen. Kies je hiervoor dan hoef je alleen je 

account aan te maken. Laat mij weten dat je via factuur wilt betalen dan neem 

ik voor jou contact op met de klantenservice.  

WWW.HAPPYHOOGGEVOELIGEKIDS.NL



Neem deze link over in je browser:  

https://www.youngliving.com/vo/#/signup/new-start? 

sponsorid=12856660&enrollerid=12856660&isocountrycode=NL&culture=nl- 

NL&type=member 

 

Kies bij lidmaatschap: lid (member). Alleen in dit geval kan je gebruik maken 

van de voordelen van Essential Rewards. 

 

Selecteer het land en de taal. 

 

Vul bij Sponsor en Enroller ID mijn nummer in. Dit is nummer 12856660. Wanneer 

je de link gebruikt is dit al ingevuld.  
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Klik op "Doorgaan". 
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Vul je persoonlijke gegevens in. 

 

Kies je pincode. Waar wordt deze voor gebruikt? 

Jouw contactpersoon, in dit geval moi, kan met deze code 

contact opnemen met de klantenservice wanneer er iets niet 

goed is gegaan met jouw bestelling. 

 

Noteer je inloggegevens en je pincode en bewaar deze gegevens goed. 

 

Waar je moet kiezen tussen Zakelijk of Persoonlijk, kies je voor Persoonlijk. 

 

Zet een vinkje bij Voorwaarden gelezen en klik op 'Ga akkoord en ga verder'. 

 

Je komt nu op een pagina met de tekst 'Kies hier je Starter Kit'. Dit dit sla je 

over door helemaal naar beneden te scrollen en op de button te klikken 'Ga 

verder zonder Starterkit'. 
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Yes, je account is aangemaakt! 

 

Klik in het menu op "Essential Rewards". Hierdoor spaar je direct punten en krijg 

je ook al je eerste gratis olie!  

 

Meedoen aan Essential Rewards is niet verplicht. Niet meedoen? Sla deze stap 

dan over. 

Klik op de button 'Doe nu mee'.
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Typ voor de Starterkit met Dewdrop diffuser: 546314 

in het zoekveld en voor de Starterkit met Aria 

diffuser: 546514 

 

Wil je direct de gratis olie ontvangen? Dan moet je bestelling op 120 pv 

uitkomen. Ik raad altijd aan de V-6 draagolie mee te bestellen (code 303108). 

Deze olie heb je nodig om je essentiële oliën te verdunnen. En bestel je deze 

nu direct mee dan wordt je direct beloont! 

 

Wil je nog meer producten toevoegen, dan kan dat ook hier. Zit alles in je 

mandje? Klik dan op de button 'Maandelijkse Bestelling opslaan'. 

In het volgende scherm controleer je je bestelling en pas je indien nodig de 

levering aan. Staat alles goed? Klik dan op de button 'Volgende stap'.
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Je kan eventueel je de verwerkingsdatum aanpassen. Wil je dit niet? Klik dan op 

'Volgende'. 
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In  het volgende scherm vul je je betaalgegevens 

in (Creditcard of PayPal). Kies voor 'Voeg een nieuwe 

 betaaloptie toe' en vul de gevraagde gegevens in. 

Klik op 'Klaar'. Je bestelling is geplaatst! Je pakket is onderweg!
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Nog even en je olie avontuur gaat beginnen! 

 

Ik stuur je alvast het handboek toe en voeg je toe aan een Facebookgroep 

waar elke vraag wel eens is gesteld. Daar is dus heel veel informatie 

beschikbaar. 

 

En ook ik sta voor je klaar. Je staat er dus niet alleen voor.  

 

Veel plezier met je prachtige oliën! 

 

Liefs Sjoukje  
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Enjoy your oils!
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