
 
 
 

Online inschrijven en Bestellen bij Herbalife 24 uur per dag – 7 dagen in de week! 
Bij Carla de Kwant 

 

Iedereen mag zich in online inschrijven als member met als eerste doel zelf de producten zo 

voordelig mogelijk te kunnen inkopen voor eigen gebruik. De kosten inschrijven voor Herbalife 

Member zijn € 54,24 (geen verzendkosten) 

 
Voordelen voor Herbalife Member: 
 Als eerste het Herbalife inschrijfpakket. Dit pakket bevat 1 stuks Formule 1 vanille 550 gram, 

een handige tas, product literatuur, het Herbalife handboek, smartshaker en maatlepel. 
 

: 

 
 Je mag Herbalife producten doorgeven en mensen mogen zichzelf bij Herbalife inschrijven 

met jou ID nummer en de 3 letters van je achternaam. 
 Je bepaalt zelf je inkoopprijs, hoeveel voorraad je wil hebben, geen afnameverplichting. 
 

Na online inschrijven als 
Member 

direct en blijvend 25% 
groothandelswinst 

 

Senior Consultant 
Koop 500 Volumepunten in 
tegen 35% 

direct en blijvend 35% 
groothandelswinst 

10% verkoopcommissie over 
de inkopen van je downline 
members. 

Succes Builder 
Koop 1000 volumepunten in 
tegen 42% 

direct 42% en blijvend 
35% groothandelswinst 

10% verkoopcommissie over 
de inkopen van je downline 
members. 

 

Wil je met Herbalife gaan werken is noodzakelijke om de producten te eten en kennis  

te hebben van het marketingplan met het daarbij behorende reglement.   

Enige ‘plichten’ die er zijn is je aan de spelregels houden en jaarlijks de contributie  

van € 10,89 te voldoen. 

  



Inschrijven: 
 
 Ga naar https://nl.myherbalife.com 
 Klik op: ‘online inschrijven’  
 Registreer je emailadres en maak een wachtwoord aan. 
 Ga akkoord met de Herbalife Gold Standard, creëer vervolgens je account. 
 Geef mijn ID nummer in: 28047155 en de eerste 3 letters mijn achternaam: DE en een spatie 

(ter info het systeem ziet een spatie als een karakter) 
 
De online Inschrijving dient door de nieuwe Member zelf ingegeven en voltooid te worden,  
niet de door de Sponsor. Er zijn geen verzendkosten voor het inschrijfpakket 
Deze online Member inschrijving is alleen mogelijk voor inwoners van Nederland. 
 
Geeft het online inschrijven problemen dit komt waarschijnlijk door de internet browser, kies een  
ander, of bel naar Herbalife voor hulp 030- 248 01 99 optie 2 
 
Online bestellen: 
 Via https://nl.myherbalife.com  
 Geef je gebruikersnaam en wachtwoord.  
 Klik vervolgens op online bestellen. 
Belangrijk! Selecteer het juiste afleveradres, kies wel of geen factuur! 
 
Telefonische orders:  
Opgeven via nummer 030- 248 01 99 optie 1 wat is uw ID nummer zal de eerste vraag zijn. 
 
Betaling mag per:  
 Elektronisch bankieren en creditcard, bestelling wordt direct verzonden! 
 Bij een bankoverschrijving wordt de bestelling verzonden zodra de betaling bij Herbalife 

binnen is. 
 
 

Verzendkosten bestellingen:     

Totaal Basisprijswaarde van de order: Verzend 
kosten  
Telefoon  
order 

Verzend 
kosten  
Internet 
order 

< 480 € 6,00   

< 533   € 4,00 

Verzendkosten > EUR 480 1,25%   

Verzendkosten > EUR 533   0,75% 

 
 
Heb je vragen, bel mij gerust op. 
Succes! Carla de Kwant 
 

 

https://nl.myherbalife.com/
https://nl.myherbalife.com/

