
 

Wat moet ik weten over het Herbalife Nutrition Memberschap? 

 

Hoe kan ik 
Member 
worden? 

Als een Herbalife Nutrition Member, mag je: 

• Herbalife Nutrition producten met korting voor eigen gebruik of voor huishoudelijk gebruik aanskopen. 

• Deelnemen aan de zakelijke mogelijkheid door Herbalife Nutrition producten te verkopen en om winst 
te maken uit directe verkoop. 

• Deelnemen aan de zakelijke mogelijkheid door anderen te werven die Herbalife Nutrition producten 
willen consumeren of verkopen. 
 

De meerderheid van de Members wordt alleen Member om korting te krijgen op Herbalife Nutrition 
producten en neemt niet deel aan de zakelijke mogelijkheid. Als resultaat hiervan ontving de 
gemiddelde Member in 2020 geen inkomsten van Herbalife Nutrition. 

Wat moet ik 
weten over de 
zakelijke 
mogelijkheid? 

• Er zijn geen andere vereiste aankopen dan het initiële startpakket, ook wel bekend als het 
Herbalife Nutrition Member Pack - (EUR 45.56). 

• Members vinden het fijn om hun eigen schema te bepalen en te kiezen hoe en wanneer ze 
werken. 

• De meeste mensen beginnen hun Herbalife Nutrition carrière door parttime te werken en te 
verkopen aan mensen die ze kennen of mensen die ze ontmoeten als een manier om wat extra 
geld te verdienen. 

• Er zijn geen garanties dat je inkomen gaat verdienen. Zoals bij alle zakelijke mogelijkheden zullen 
sommige hierin slagen, andere niet. 

• Het opbouwen van een succesvol Herbalife Nutrition business vergt vaardigheid, hard werken 
en tijd. 

Hoe kan ik extra 
inkomen 
verdienen? 

 

Advies verkoopprijs EUR 54.30 

Member prijs 
(met extra korting exclusief 
verzendkosten en belastingen) 

EUR 41.71 

Potentiele winst  EUR  12.60 

Je kunt inkomen verdienen door 
Herbalife Nutrition producten te 
verkopen die je met korting hebt 
aangekocht. Je initiële korting is 
ongeveer 25%. Hoe meer je verkoopt, 
hoe hoger jouw korting, tot een 
maximum van 50%. De eerste korting 
op Formula 1, het best verkochte 
product van Herbalife Nutrition, wordt bijvoorbeeld aan de rechterkant weergegeven: 
 

• Als je met deze korting aankoopt en 10 shakes tegen de Adviesprijs verkoopt, waarbij je 
verzendkosten en belastingen doorberekent, zou je € 126 vóór eventuele onkosten verdienen. 

• Je kunt ook inkomen verdienen door de verkopen van Members die je sponsort. 

• Je kunt geen inkomen verdienen door alleen iemand te werven of te sponsoren. 

Hoeveel kan ik, 
naast de winst 
uit directe 
verkoop, 
verdienen aan 
de verkopen 
door Members 
die ik Sponsor? 

In 2020 waren er 18,674 Members die gedurende ten minste 1 (één) volledig jaar Member waren. 
Naast eventuele winst uit directe verkoop, verdiende 17% of 3,202 Members van hen commissies of 
bonussen uit de verkoop van Members die ze sponsorden.  
Dit is wat ze hebben verdiend, vóór eventuele uitgaven: 
 

Members 1 jaar + (3,202) 

50% (ongeveer 1,601) verdiende meer dan € 450 

Top 10% (ongeveer 320) verdiende meer dan € 7,565 

Top 1% (ongeveer 32) verdiende meer dan € 86.993 

 

In 2020 varieerde de termijn van de top 1% Members van 2 tot 28 jaar. 
 

Wat als het bij 
mij niet werkt? 

• Je kunt je Memberschip op elk moment opzeggen. Als je binnen de eerste 90 dagen opzegt  krijg je 
een volledige terugbetaling van jouw Herbalife Nutrition Member Pack. 

• Als je jouw Memberschip opzegt, kan je ongeopende producten die je in het afgelopen jaar hebt 
gekocht retourneren voor een volledige terugbetaling. We betalen zelfs de verzendkosten aan je 
terug.  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met 0800 58 026. 
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