
Verbetering van het Essential Rewards-programma 

Veelgestelde vragen 

Voor een volledig overzicht van het ‘Global YL Essential Rewards (ER)’-programma verwijzen 
wij u naar de ‘Essential Rewards FAQ’- en ‘Essential Rewards’-secties onder Info voor leden 
in het Virtuele Kantoor. De onderstaande veelgestelde vragen hebben betrekking op de 
verbeteringen die zijn aangebracht in het ER-programma per 1 september 2016. 

Welke verbetering zijn er aangebracht in het ‘YL Essential Rewards (ER)’-programma? 

Huidig* ER-
puntenspaarsysteem** 

NIEUW ER-
puntenspaarsysteem** 

1-6 maanden – 10% 1-3 maanden – 10%

7-12 maanden – 15% 4-24 maanden – 20%

12+ maanden – 20% 25+ maanden – 25% 

NIEUWE loyaliteitsgeschenken** 

3 maanden – Tangerine+ 5ml
6 maanden – Jade Lemon 5ml
9 maanden – Ylang Ylang  5ml
12 maanden - Loyalty Blend

ER-verjaardag (24 maanden en 
vervolgens jaarlijks) – Exclusieve 
melange die jaarlijks gemaakt 
wordt 

*Huidig ER-puntenspaarsysteem tot en met 1 september 2016

** Minimumeisen kunnen mogelijk verschillen per markt; VS-marktvereiste van 50 punten 
per ER-bestelling om in aanmerking te komen voor de cumulatieve korting en 
loyaliteitsgeschenken. 

Hoe kom ik als bestaand ER-lid in aanmerking voor loyaliteitsgeschenken? 

Ieder YL-lid dat deelneemt aan het ER-programma, komt in aanmerking voor de ER-
geschenken. Alle ER-deelnemers beginnen in september 2016 echter van nul af aan of 
wanneer het lid zich voor het eerst inschrijft op ER. 

Leden die in aanmerking willen komen voor deze bonusgeschenken, moeten minstens 50 
punten per ER-bestelling en opeenvolgende bestellingen plaats voor het bepaald aantal 
maanden. 



Hoe ontvang ik mijn gratis geschenk? 

Het gratis geschenk zal toegevoegd worden aan de eerste ER-bestelling die verwerkt wordt 
na de drempeldatum (3de, 6de, 9de, 12de maand). Bijvoorbeeld: als een lid zijn derde 
maand bereikt in november, zal het geschenk voor de 3de maand aan zijn ER-bestelling van 
december toegevoegd worden. 

 

Kan een ER-lid meerdere malen een geschenk ontvangen van iedere drempel? 

Een lid komt eenmalig in aanmerking voor een loyaliteitsgeschenk na elke peildrempel (3, 
6, 9, 12 maanden) − met uitzondering van het jaarlijks loyaliteitsgeschenk (vanaf 24 
maanden en vervolgens iedere 12 maanden) Als het lid één maand lang geen ER-bestelling 
plaatst, begint zijn/haar teller terug vanaf 0. Het betreffende lid kan dan niet opnieuw in 
aanmerking voor loyaliteitsgeschenken die hij of zij al ontvangen heeft. 

Voorbeeld: Als een lid het loyaliteitsgeschenk voor de 3de maand heeft ontvangen samen 
met zijn/haar ER-bestelling van de 4de maand en vervolgens geen bestelling plaats tijdens 
de 5de maand, zou hij of zij van nul af aan moeten beginnen om in aanmerking te komen 
voor het loyaliteitsgeschenk voor de 6de maand. Als het lid voor de tweede maal zijn 3de 
opeenvolgende maand haalt, zal hij of zij niet in aanmerking komen voor een bijkomend 
loyaliteitsgeschenk. Het volgende loyaliteitsgeschenk waarvoor hij of zij in aanmerking 
komt, is dat van de 6de opeenvolgende maand. 

 

Vanaf welk percentage zal een bestaand ER-lid punten verzamelen wanneer de 
verbeteringen in werking treden? 

Bestaande ER-leden zullen vanaf 1 september 2016 ER-punten verzamelen gebaseerd op 
het aantal opeenvolgende ER-bestellingen die zij tot aan de implementatiedatum van deze 
verbeteringen hebben geplaatst. 

Voorbeeld: Als een lid gedurende 18 opeenvolgende maanden consistent ER-bestellingen 
heeft geplaatst (en aan de minimumvereiste voor de markt heeft voldaan), zal hij of zij 
punten beginnen op te bouwen vanaf 20%. Als een lid gedurende 30 opeenvolgende 
maanden consistent ER-bestellingen heeft geplaatst (en aan de minimumvereiste voor de 
markt heeft voldaan), zal hij of zij punten beginnen op te bouwen vanaf 25%. 

 

Zal de respijtmaand nog steeds beschikbaar zijn na de verbeteringen aan het ER-
programma? 

De respijtmaand was bedoeld om leden in de gelegenheid te stellen een ER-bestelling 
over te slaan zonder hun verzamelde ER-punten te verliezen. Vanaf 1 november 2016 zal de 
optie om een respijtmaand te selecteren niet langer beschikbaar zijn. Leden zullen deze 
optie niet langer online kunnen selecteren of telefonisch bij de ledenservice kunnen 
aanvragen. Als een lid een maand mist, zal hij of zij zijn of haar ER-punten verliezen en 



opnieuw moeten beginnen om zich te kwalificeren voor een loyaliteitsgeschenk (alle eerder 
verzamelde punten zullen niet beschikbaar zijn voor herkwalificatie) . Ook zal hij of zij 
opnieuw punten beginnen te verdienen vanaf het 10%-niveau. 

 

Vanaf wanneer zullen deze verbeteringen aan het programma van kracht zijn? 

De verbeteringen aan het ER-programma zullen vanaf 1 september 2016 van kracht zijn. 


