Starterskit Young Living bestellen
Ontzettend mooi dat je een Starterskit van Young living gaat aanschaffen. Hieronder staat beschreven – in
simpele en duidelijke stappen – hoe je dit zelf kunt doen. Mocht je het fijner vinden dat ik je hier
telefonisch bij help, plan dan via de website een gesprek bij mij in.
1.

Als je via de link op ceciliastefania.com naar de website van Young Living gaat kom je in dit overzicht.

2.
3.

Kies ‘Lid’ (als je eenmalig een starterkit wilt bestellen zit je nergens aan vast!)
Rechts onderin zie je staan ‘Wie heeft Young Living aan jou voorgesteld?’
Je zit daar 2 keer mijn ID nummer: 17515300. Het is belangrijk dat deze blijven staan.
Klik op ‘doorgaan’.
Bij de pop-up klik je weer op ‘doorgaan’.

4.
5.
6.

Je ziet vervolgens de volgende pagina: (maar hier scrol je helemaal naar beneden en klikt op ‘Ga
verder zonder starterkit’. Ik ga het je uitleggen in de volgende stappen!

7.

Op de volgende pagina vul je je eigen gegevens in. Er wordt ook gevraagd om een gebruikersnaam,
wachtwoord en pin (kies een 4 cijferige code die je goed kunt onthouden). Deze gegevens zijn nodig
voor eventuele communicatie met Young Living.

8.

Kies voor ‘Persoonlijk’ + akkoord voorwaarden + ‘Ga akkoord en ga verder’

9.

Je gaat nu jouw Starterskit toevoegen aan je winkelmandje. Dit gaat als volgt. Je gaat weer naar de
hoofdpagina en kiest voor ‘virtuele kantoor’.

10. Je vult aan de linkerzijde je gebruikersnaam en wachtwoord in. Dan kom je op de volgende
overzichtspagina. Daar kies je aan de linkerzijde voor ‘Essential Rewards’. Je moet hier nog klikken op
‘Doe nu mee’. Het is op dit moment (voor het bestellen van de starterskit) het meest ideaal om je kit
via Essential Rewards te bestellen omdat je via deze weg meteen al je punten spaart en deze kunt
inzetten voor gratis producten.
Mocht je besluiten dat je na de bestelling van je Starterskit niks meer wilt bestellen, dan zet je de
Essential Rewards in de loop van de maand gewoon weer uit.

11. Je komt vervolgens in de catalogus. Dan vul je het volgende nummer in bij ‘productnaam of –
nummer’ : 546314 (Dit is de Premium Starterkit met Dewdrop Diffuser)

12. Dit product voeg je vervolgens toe door aan de rechterkant te klikken op ‘+ Product toevoegen’ en
dan staat het product aan de onderzijde weergegeven bij ‘Overzicht maandelijkse bestelling’.

13. Mocht je nu al weten dat je meerdere oliën of producten wilt uitproberen – naast je kit (hiervoor mag
je mij ook zeker om raad vragen), dan kun je deze nog toevoegen via de witte balk bovenin.
14. Je scrollt naar beneden en klik op ‘maandelijkse bestelling opslaan’.
15. Vervolgens kies je bij de Verzendwijze voor ‘Standard – Autoship’. Je gaat naar de volgende stap

16. Je kiest een verwerkingsdatum (natuurlijk de datum van vandaag )

17. Bij deze stap voeg je een betalingsoptie toe (credit card / Paypal : klik op de gele balk)

18. Gefeliciteerd! Nu is het enkel nog wachten op de pakket bezorger! 

