REIS TERUGVERDIENEN, HOE WERKT HET?:
U heeft zelf een reis geboekt en betaald bij Snooker Reizen.
Vervolgens heeft u Jan, Piet en Karin gevraagd om een reis te boeken en te betalen via www.snookerreizen.nl.
Zij willen graag mee en u registreert eerst zelf de namen, email adressen en telefoonnummers van deze
personen op de website www.snookerreizen.nl. Vervolgens kunnen Jan, Piet en Karin hun reis boeken en
afrekenen.
Nadat Jan, Piet en Karin geboekt en betaald hebben, krijgt u per persoon €25,- (dus totaal €75,-) gestort op uw
bankrekening! (1e lijn).
Jan, Piet of Karin hebben ook weer medereizigers gevonden. U krijgt voor ieder van deze reizigers nog eens
€10,- per persoon. (2e lijn). (Jan, Piet en Karin krijgen voor hun 1e lijn ook weer €25,- per persoon.)
Als de 2e lijn ook weer medereizigers weten te vinden, dan krijgt u voor ieder van deze reizigers nog eens € 5,per persoon (3e lijn). U krijgt tot en met de 3e lijn de korting/restitutie op uw eigen reis.
In onderstaand voorbeeld heeft u door slechts 3 mensen te registeren in totaal €250,- op uw
rekening gestort gekregen. Onderstaand schema laat alleen de bedragen zien die u krijgt. Karin krijgt
bijvoorbeeld €100 + €100 + €110 = €310,- aan kortingen/restitutie op haar reis.
Jouw 1e lijn dient altijd minimaal twee reizigers te hebben! Zodoende ben jij verzekerd van minimaal €50,- en
werkt het systeem erg goed door 25 jaar marketing ervaring.

Karin hee� het in dit voorbeeld
ook goed gedaan! Zij ontvangt
voor haar 1e lijn (René, Evert,
Sheril en Frits) €100. Voor haar
10 2e lijn deelnemers nog eens
€100 en voor haar 3e lijn €110
= TOTAAL € 310,- !

Voorwaarden:
-

U bent geen werknemer van Snooker Reizen in de juridische zin dat u in (loon)dienst bent. U geniet enkel een kor�ng of
res�tu�e op uw eigen geboekte en betaalde reis doordat u anderen enthousiasmeert om ook een reis te boeken bij Snooker
Reizen.
Uw kor�ng/res�tu�e ontvangt u per ommegaande als Snooker Reizen de gehele reissom hee� ontvangen van uw
geregistreerde medereiziger.
Het aantal reizen is beperkt en staan vermeld bij het online boeken van een reis.
Uw eerste lijn dient minimaal 2 reizigers te hebben. De ervaring leert dat het systeem dan het beste werkt en u verzekert bent
van minimaal €50,- kor�ng/res�tu�e op uw eigen reis.
De kor�ngen/res�tu�es gelden alleen voor de reizen waarbij het vermeld staat op de website www.snookerreizen.nl
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