
Met alle gemak van  
voordelen genieten!

Het JEMAKO stamklantenprogramma
• Je ontvangt onze producten met een korting
tot maar liefst 20% per bestelling!

• Je verzamelt JEMAKO vlinders en verzekert je
daarmee van leuke productbonnen.

• Je kunt ieder jaar deelnemen aan de speciale
verloting en fantastische wellness-weekendrei-
zen voor twee personen winnen!

• Wisselende extra’s speciaal voor JEMAKO
stamklanten!

• Exclusieve nieuwsbrief met informatie uit
eerste hand

• Online-bestelmogelijkheid: 24 uur per dag, 
7 dagen per week 

• Telefonische bestel- en contactmogelijkheid:
(vanuit Duitsland: 0800 270 0 270)
(vanuit het buitenland: 00800 270 00 270)
ma t/m do van 8.00 tot 17.00 uur en
vr van 8.00 tot 15.00 uur

• Levering direct aan huis zonder verzendkosten
door DPD of vergelijkbare bezorgservice

• Meer informatie op: www.jemako-direct.com
of www.jemako.com

Kosteloze bestelhotline voor stamklanten:
0800 270 0 270 (vanuit Duitsland),

00800 270 00 270 (vanuit het buitenland)
E-Mail: direct@jemako.com

JEMAKO International GmbH · Robert-Bosch-Str. 4 · D-46414 Rhede
JEMAKO Schweiz AG · Lavaterstr. 40 · CH-8027 Zürich
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Als stamklant profiteer je 
van vele voordelen:

‘Van voordelen genieten en dat 

helemaal zonder verplichtingen!’
H O O F D B E R O E P

B I J B A A N

Doe wat veel stamklanten al vóór jou hebben 
gedaan en wordt JEMAKO distributiepartner!

Slechts een kleine stap ...

Vraag je distributiepartner naar je 
persoonlijke mogelijkheden!



3. Wat ontvang je voor de verzamelde vlinders?

JEMAKO producten:
a) ter waarde van € 25   =   30 vlinders

b) ter waarde van € 50  =   60 vlinders

c) ter waarde van € 100 = 120 vlinders

4. Zo verzilver je de vlinders:

Per 30 vlinders (60, 90, 120) kun je deze tegen 
producten inwisselen:

Stuur de volledig met vlinders beplakte coupon uit 
je vlinderverzamelboekje per post aan JEMAKO en 
vermeld op de achterkant van de coupon je product-
wens.

Let op: De bedragen die door het sparen van de vlin-
ders tot stand komen, kunnen niet worden verrekend
met jouw reguliere bestelling. Bij het verzilveren van
de vlinders ontvang je geen extra kortingen of vlin-
ders. De waarde van je productwens mag niet hoger
zijn dan die van de verdiende vlinders en er kan niet
worden bijbetaald. Mocht er een restbedrag over-
blijven, dan kan dit tegoed bij je volgende verzilve-
ring van vlinders worden opgeteld.

* De vlinders zijn alleen geldig voor de duur van het stamklantenprogramma.
Er wordt geen geld uitgekeerd. Neem bij verlies van de vlinder-stickers con-
tact op met JEMAKO!

** Loten, die aan de trekking hebben deelgenomen evenals loten die zich
niet voor de verloting hebben gekwalificeerd (minimumomzet van € 500
werd binnen een kalenderjaar niet bereikt), worden na afsluiting van het
kalenderjaar en de trekking ongeldig. Over de uitslag kan niet worden
geprocedeerd. Uitbetaling van de prijzen is uitgesloten. De trekking vindt
plaats onder toezicht van een advocaat.

Vlinders verzamelen – 
zo werkt het:

Als JEMAKO stamklant krijg je een fantastisch welkoms-
pakket met veel informatie en veel instructies rondom
het stamklantenprogramma. Samen met het welkoms-
pakket ontvang je je eigen ‘vlinderverzamelboekje’.
Daarin plak je de vlinders die met iedere levering bij je
binnen ‘fladderen’. Hoe meer vlinders je verzamelt, des
te groter zijn je voordelen.

1. Zo kom je aan je vlinders:

Voor een bestelling van:
a) €75  tot  €124,99 = 1 vlinder

b) €125  tot  €249,99 = 3 vlinders

c) €250  tot  €499,99 = 7 vlinders

d) Vanaf €500 = 15 vlinders

2. En zo kun je ook vlinders verdienen:

Als je een thuispresentatie boekt en organiseert en de
omzet bedraagt minimaal:

€ 300  = 5 vlinders extra

De thuispresentatie moet door je distributiepartner 
verzorgd worden. De uitvoering evenals de organisatie
moeten door de distributiepartner schriftelijk bij 
JEMAKO worden bevestigd!

Exclusieve verloting: 
deelnemen, winnen 

en genieten!

Exclusief voor onze stamklanten wordt er aan het eind
van het jaar een speciale loterij gehouden. Je kunt aan
deze trekking deelnemen als je minimaal één vlinder-
lot hebt ingeleverd en binnen een kalenderjaar arti-
kelen voor minimaal € 500 hebt besteld (eindverkoop-
prijs incl. BTW).

Hoe verdien je een JEMAKO vlinderlot?
1. Je hebt een nieuwe distributiepartner geworven.
Je distributiepartner bevestigt ons schriftlijk dat deze
nieuwe distributiepartner door jou werd geworven.
Zodra deze vervolgens de distributepartnerovereen-
komst heeft ondertekend en JEMAKO deze met alle
informatie binnen heeft, heb je een lot verdiend.

2. Voor iedere in een kalenderjaar nog extra gewor-
ven distributiepartner ontvang je twee extra vlinder-
loten. Daarmee verhoog je je winkansen aanzienlijk.

één geworven distributiepartner = 1 lot
iedere daarboven geworven distributiepartner =
2 loten

⇒ verhoging van de winkansen

In beide gevallen worden je loten geregistreerd en
kwalificeer je je vervolgens voor de trekking als je
binnen een kalenderjaar voor € 500 aan artikelen
hebt besteld.

Wat kun je winnen?
Onder alle deelnemers worden ieder jaar drie well-
ness-weekendreizen naar een viersterrenhotel in
Duitsland voor twee personen met een totale waarde
van € 800 verloot.

Wij wensen je veel plezier 
met het JEMAKO stamklantenprogramma.


