
Zin in JUST? 

Word nu consultant 

Uw voordelen: 

Flexibel tijdindeling 

Gemakkelijk instap zonder vorafinvestering 

Ondersteuning met professionele opleidingen 

Lucratief bonusprogramma 

Op omzet gebaseerde commissie 

… en een team, waar de mens aan de eerste plaats staat. 

Met JUST kun je alleen maar winnen! 

Ga aan de slag! 

Zonder enige investering vooraf 

U wordt een JUST consultant en ontvangt automatisch de JUST 

startertas zonder voraf te moeten investeren. 

In de tas vindt u veel JUST productklassiekers zoals de 31 kruidenolie 

of de Appenzeller Hooibloemcrème. 

 

 

          Just Benelux GmbH – www.just-benelux.com – info@just-benelux.com 



De eerstuitrusting bevat: 

1   Eucasol 75ml 

1   31 Kruiden Etherisch olie 20ml 

1   Valkruid | Duivelsklauw | Wierook Crème-Gel 30ml 

1   Pedicream 30ml 

1   Lavendel Kruidencrème 30ml 

1   Malva Kruidencrème 30ml 

1   Goudsbloem Kruidencrème 30ml 

1   San’Activ Kruidencrème 30ml 

1   Tijm Kruidencrème 30ml 

1   Jeneverbes Kruidencrème 30ml 

1   Tuinkers Kruidencrème 30ml 

1   Lamelloderm SOS-Serum 50ml 

1   Lamelloderm Crème 100ml 

1   Amandel Verzorgende lotion 250ml 

1   Meditatie Etherisch olie 10ml 

1   Energy+ Etherisch olie 10ml 

1   Washandje Nylon 

1   Appenzeller Hooibloemcrème 50ml 



 

Aankoop van de eerstuitrusting 
De producten hebben een waarde van meer dan 250,00 €. 

Als u binnen 30 dagen na uw start als JUST-consultant twee 

start-party’s hebt met elk een minimumomzet van 300,00 €, 

dan is de complete eerstuitrusting met de hierboven 

genoemde topverkoopproducten van u. 

 

Indien u dat niet bereikt, mag u de tas met alle producten houden tegen 

betaling van een nominale vergoeding van 69,00 €.  U ontvangt van ons een 

factuur van 69,00 €, deze is te voldoen binnen 14 dagen. 

Drukwerken* 

25 klantenbestelbonnen, 5 geldomslagen, 6 JUST kogelpennen, 3 sousmains, 6 

productbrochures, 6 productbeschrijvingen 

*indien beschikbaar 



 

Snelstarter bonusprogramma* 

 
Vanaf 750 € party-omzet binnen 2 maanden 

vanaf de startdatum ontvangt u: 

Professionele JUST koffer 

Een aanvullingspakket 

 
Vanaf 1.000 € party-omzet binnen 3 maanden  

vanaf de startdatum ontvangt u: 

Het aanvullingspakket „Gezicht“ 

 
Vanaf 1.250 € party-omzet binnen 3 maanden 

vanaf de startdatum ontvangt u: 

Het aanvullingspakket „Party tentoonstelling - 
Gezicht“ 

 
Vanaf 1.500 € party-omzet binnen 3 maanden 

Vanaf de startdatum ontvangt u: 

Productbon ter waarde van 100 €* 

 
* Geen speciale aanbiedingsprijzen, geen sets – standaardprijzen zijn de basis 


