
 
 
 

Automatic Delivery Rewards Programme (ADR) 
Europa  

 
Voordelen van ADR  

ADR is een automatisch maandelijks bestelprogramma voor Distributeurs, Voorkeursklanten 
en Detailhandelsklanten. Het bevordert de maandelijkse automatische aankoop van Nu 
Skin®, Pharmanex® en Big Planet™ producten, evenals Nourish the Children® (NTC) 
donaties. ADR-deelnemers creëren een maandelijkse ADR-bestelling voor de Nu Skin®, 
Pharmanex®, Big Planet™ of NTC producten van hun keuze met een gespecificeerde 
verwerkingsdatum. Hiermee besparen ze tijd en geld en worden ze beloond met punten 
voor gratis producten.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Voordelen 

• ADR-aanmelding van Distributeurs, Voorkeursklanten en 
Detailhandelsklanten bij inschrijving. Als een NIEUWE Distributeur, 
Voorkeursklant of Detailhandelsklant zich bij inschrijving aanmeldt voor het ADR-
programma, kunnen ze:  

o zich bij inschrijving per fax aanmelden voor het ADR-programma. Als 
ze zich per fax inschrijven en geen ADR met minimaal 50 PSV 
(persoonlijk verkoopvolume) na korting of een gewone bestelling ter 
waarde van 100 PSV hebben, gelden er registratiekosten van €20*.  
*36.34 CHF / 536 CZK / 149.60 DKK / 17.80 GBP / 5,920 HUF  / 3,510 ISK / 
176.80 NOK / 90.17 PLN / 84.04 RON / 880 RUB / 212 SEK / 42.38 TRY 

o zich bij inschrijving online aanmelden voor het ADR-programma. Als 
ze zich online inschrijven en geen ADR met minimaal 50 PSV (persoonlijk 
verkoopvolume) na korting of een gewone bestelling ter waarde van 
100 PSV hebben, krijgen ze 50% korting op de registratiekosten. 

o OF zich inschrijven met een ADR of gewone bestelling: als ze zich 
inschrijven met een ADR ter waarde van 50 PSV of meer na korting of met 
een gewone bestelling met minimaal 100 PSV bij inschrijving, worden de 
registratiekosten kwijtgescholden. 
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• Bestelling: het bestelbeleid is één ADR-bestelling per maand per contract. 

 
• Prijs: 5% korting op de groothandelsprijs. 

 
• Administratiekosten: voor online bestellingen gelden geen administratiekosten. 

Deze worden alleen gerekend bij bestellingen die via de afdeling Klantenservice 
geplaatst zijn (per telefoon of fax).   
 

• Verzendkosten:  
 

o Vast verzendtarief, 50% korting op het gewone verzendtarief. Raadpleeg 
a.u.b. de prijslijst van de lokale markt voor meer informatie.  
 

• Standaard verzendkosten voor beheer per fax: Distributeurs, Voorkeursklanten 
en Detailhandelsklanten die hun ADR beheren via de afdeling Klantenservice en niet 
online, komen niet in aanmerking voor het gereduceerde ADR-verzendtarief en 
betalen het standaard verzendtarief voor gewone bestellingen.  
 

• Online managementtools: Distributeurs en Voorkeursklanten kunnen gebruik 
maken van de volgende online tools: 

o Een nieuwe Distributeur inschrijven 
o Een nieuwe Voorkeursklant* inschrijven 
o Een nieuwe Detailhandelsklant inschrijven 
o Een nieuwe ADR creëren 
o ADR-beheer 

 Verwerkingsdatum wijzigen 
 Producten wijzigen 
 Bezorgadres wijzigen 
 Betaalwijze wijzigen (neem a.u.b. contact op met de afdeling 

Klantenservice van uw Nu Skin® kantoor om te weten te komen welke 
betaalwijzen van toepassing zijn in uw markt).  

 Productpunten online inwisselen voor ADR's.  
o Gratis producten die met productpunten verkregen zijn toevoegen aan 

eenmalige internetbestellingen met standaard verzendkosten om extra 
verzendkosten te voorkomen.  
 

       *het inschrijven van Voorkeursklanten kan alleen via My Office. 
  

• Eenmalige online bestellingen: Distributeurs, Voorkeursklanten en 
Detailhandelsklanten mogen online eenmalige bestellingen plaatsen en ADR-prijzen 
betalen; in die gevallen verdienen ze echter geen ADR-productpunten.  

 
• Productpunten: productpunten worden toegekend over het subtotaal van ADR-

bestellingen en kunnen ingewisseld worden voor producten op basis van het PSV van 
de producten.  
 

o Het maximale aantal productpunten dat in een jaar op een account verzameld 
kan worden, bedraagt 900.  

o Productpunten expireren één jaar nadat ze zijn toegekend.  
 Expirerende productpunten zijn te zien wanneer de Distributeur inlogt, 

evenals op zijn/haar facturen.  
o Iedere maand kunnen per account maximaal 75 productpunten worden 



 
toegekend.  

o Productpunten kunnen alleen ingewisseld worden in het land waar de ADR-
factuur is uitgegeven.  

 
NB: productpunten worden toegekend over Nu Skin® en Pharmanex® producten.  

 
o Productpunten inwisselen: productpunten kunnen ingewisseld worden 

voor Nu Skin® en Pharmanex® producten met een volledig PSV 
(registratiekosten, Business Portfolio, 
verkoophulpmiddelen/marketingmateriaal, introductiepakketten, Nu Colour® 
accessoires, Business Kits, gereduceerde producten en pakketten, VitaMeal-
zakken en de meeste promotiepakketten kunnen niet verkregen worden door 
het inwisselen van productpunten).   

 
o Geretourneerde producten: als een product geretourneerd wordt, worden 

de productpunten die over dat product verdiend zijn, afgetrokken van de 
account.  

 
• Maandelijkse ADR: Distributeurs verdienen productpunten met hun maandelijkse 

ADR.  
o 20%: maandelijkse bestellingen 1 t/m 12 krijgen 20% van het totale PSV 

aan productpunten. 
o 30%: maandelijkse bestellingen vanaf de 13e bestelling krijgen 30% van het 

totale PSV aan productpunten.  
 

• Opschorten: een Distributeur mag zijn/haar ADR maximaal drie keer per 
kalenderjaar opschorten.  
 

• Flexibiliteit: Online instandhouding, ADR naar behoefte wijzigen en een 
verwerkingsdatum kiezen tussen de 1e en 25e van iedere maand. 

 
• Internationaal: internationale Distributeurs kunnen zich ook aanmelden voor het 

ADR-programma en een korting van 5% ontvangen op de prijs; zij krijgen echter 
geen productpunten. 
 

• ADR annuleren: klanten kunnen te allen tijde contact opnemen met de afdeling 
Klantenservice om hun ADR te annuleren. Er zijn geen additionele kosten verbonden 
aan het annuleren. Annuleringen moeten schriftelijk geschieden (per fax, e-mail of 
post).  
 

 
 
 
 
 
  



 
ADR-verschillen Europa 

Overzicht 
 
 

*Zolang de ADR minimaal 50 PSV bedraagt na korting, worden de registratiekosten kwijtgescholden. 
**ADP – Automatic Delivery Programme 
*** Voor sommige markten/specifieke regio's of eilanden geldt dit kortingsplan niet (IJsland, de Canarische 
Eilanden en de Franse overzeese departementen). 

 
 

Verschillen in online beheer 
 
 

 
*Vraag bij uw lokale afdeling Klantenservice na welke betaalwijzen in uw markt aangeboden worden voor ADR.  

 
 
 
 

 ADP**  ADR 
Vast verzendtarief*** X  X 
Online beheer (zie onderstaande tabel)    
Keuze van verwerkingsdatum X  X 
5% korting op groothandelsprijs   X 
ADP-prijskorting:     
                       10% productkorting (run 1-6) X   
                       15% productkorting (run 6-12) X   
                       20% productkorting (run 13+) X   
50 PSV na korting om ADR-voordelen te ontvangen    X 
Kosteloze annulering ADR  X  X 
Registratiekosten betalen* X      * 
Iedere maand X  X 
Eén ADR-bestelling per contract per maand X  X 
Opschortingen, max. drie per kalenderjaar    X 

 ADP  ADR 
Een nieuwe Distributeur inschrijven X  X 
Een nieuwe Voorkeursklant inschrijven X  X 
Een nieuwe Detailhandelsklant inschrijven X  X 
Een ADR creëren  X  X 
ADR-beheer:    
                    Verwerkingsdatum selecteren X  X 
                    Gewenste product(en) selecteren X  X 
                    Bezorgadres selecteren  X  X 
                    Betaalwijze selecteren  X  X 
                    Meeste geaccepteerde betaalwijzen*   X 
                    Punten inwisselen voor ADR-contracten en -

vervangingen 
  X 

                    ADR annuleren    
                    Opschorten     
Productpunten inwisselen op eenmalige online bestellingen   X 
Eenmalige online bestellingen krijgen ADR-prijzen   X 



 
 

Verschillen in productpunten 

 
 
 
 

 ADP  ADR 
Productpunten gebaseerd op totale PSV van ADR   X 
Online bestelling met productpunten (eenmalig of ADR)   X 
Maximaal 75 verdiende productpunten per maand per account   X 
Maximaal aantal productpunten op een account per jaar (900)   X 
Expiratiedatum voor productpunten   X 
Expirerende productpunten online en op facturen vermeld   X 
Voor geretourneerde producten worden verdiende productpunten 
afgetrokken 

  X 


