
 
HOE STARTEN MET SUNRIDER 

 
 
1. ALS KLANT          
 

 Men koopt Sunrider producten bij een Sunrider IBO en betaalt in dat geval 10% meer dan 
de standaard klantenprijs op de web shop van Sunrider. Alleen interessant bij kleine 
bestellingen. 

 Men bestelt via www.sunrider.com. De inschrijving is gratis. Het voordeligst is dan online 
bestellen, dat gaat via directe bankoverboeking of met een creditcard en/of via verrekening 
met een openstaand tegoed bij Sunrider. Bij een bestelling boven de € 200,00 (ex btw) 
worden geen verzendkosten (normaal € 15,00) berekend!  

 De producten worden verzekerd verzonden. 
 
 
 
2. ALS IBO (Independent Business Owner) (eigen ondernemer) 
 
Als IBO koop je zelf producten van Sunrider en schrijf je nieuwe klanten of nieuwe IBO’s in, 
zodat je een inkomen creëert. 
Zo word je IBO: bestel het Fortune Delight business-pakket voor € 100,00 (ex btw) en vul online 
het IBO aanmeldingsformulier in druk vervolgens op “accept”. 
 
In het business pakket zitten: 
o 5 doosjes met 10 zakjes FD (perzik) 

o 5 Fortune Delight productkaarten (Nederlands) 

o Sunrider Bedrijfsprofiel 

o marketing brochures 

o 1 prijslijst 
o 1 IBO aanmeldingsformulier 

o gratis 30 dagen toegang tot de Sunrider training website. 

 
Om IBO te blijven dien je minimaal 1 x per jaar, samen met je klantengroep, voor € 200,00 
(volgens de prijslijst) aan producten te kopen, inclusief korting en exclusief btw.  
 
 
De IBO krijgt direct de volgende voordelen en kansen: 
 

 20% korting op alle producten. 
 10-20% retail-profit over omzet van eigen klanten. 
 Nadat je binnen een jaar voor € 500,00 (ex btw) aan producten hebt gekocht, krijg je 5% 

IBO bonus over eigen bestellingen, dat kan oplopen tot totaal 33%. Bovendien kun je 
bonussen over je down line verdienen. Je verdient € 50,00 bij inschrijving van een nieuwe 
IBO via het Fortune Delight pakket, dit is voor de begeleiding van de nieuwe IBO.  

 Als de groepsomzet stijgt en/of het aantal leiders in je groep toeneemt, dan kun je in 
aanmerking komen voor meer bonussen, zie de zakengids.  

 De IBO ontvangt elke maand de retail-profit over zijn klanten, maar de bonussen over zijn 
down line alléén als de IBO zelf in diezelfde maand minimaal, samen met de klantengroep, 
voor € 200,00 (inclusief korting en ex BTW) aan producten koopt. 

 Meer uitleg in de online zakengids.  
 
 
 
 

SUNRIDER VERBETERT DE GEZONDHEID EN LEVENSSTIJL VAN 
MENSEN OVER DE HELE WERELD! 

 
 

http://www.sunrider.com/

