Starterskit Young Living bestellen
Ontzettend tof 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, stuur mij een mail naar info@ceciliastefania.com.
1. Je gaat naar www.youngliving.com en kiest hiervoor het land waar je woont. Vervolgens ga
je rechtsboven naar ‘word lid’. Op je mobiel staat ‘word lid’ helemaal onderaan de pagina.
2. Je komt nu op deze pagina:

3. Kies bij stap 1 voor de starterkit met de Desert Mist. Je mag natuurlijk altijd een starterkit
met een andere diffuser bestellen. Je betaalt dan evt. meer.
4. Stap 2: kies voor ‘Ja’ om je aan te melden voor Essential Rewards.
Kies nogmaals voor ‘Ja’ of je de premium starterkit wilt gebruiken als je eerst Essential
Rewards (ER) bestelling.
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.
5. Stap 3: kies je bestelling voor volgende maand. LET OP: deze kun je later wijzigen of
annuleren. (als je eenmalig een starterkit wilt bestellen zit je nergens aan vast!)
6. Klik onderaan op ‘Volgende’

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

8. Kies voor ‘Persoonlijk’.

9. Daar onder zie je staan ‘Heeft iemand je doorverwezen naar Young Living?’
Als het goed is staat bij beide mijn ID nummer: 17515300. Het is belangrijk dat deze blijven
staan.
Indien dit niet zo is, kies voor ‘Ik ben doorverwezen door een lid en ik heb een
lidmaatschapsnummer’
Je typt daar bij beide keren (sponsor en inschrijver) mijn ID nummer in: 17515300.

10. Vink de ‘voorwaarden’ aan en klik op ‘Ik ga akkoord’.
11. Op de volgende pagina wordt er gevraagd naar de betaalmethode.
Je kiest bij de Verzendwijze voor ‘Standard – Autoship’.
Vul de facturatiegegevens in. (credit card / Paypal : klik op de gele balk).
Klik op ‘Volgende’.

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

13. Gefeliciteerd! Nu is het enkel nog wachten op de pakket bezorger! 
14. Zodra ik zie dat de kit is besteld nodig ik je uit voor de besloten ‘Simple oilers’ groep. En je
ontvangt nog leuke extra’s van mij!

Liefs Cecília

