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OVER DE EIGENAAR
Mark Verdellen

Mark Verdellen is zijn hele ac1eve carrière ondernemer 
geweest. Begonnen als IT-consultant in zijn eigen bedrijf en er 
later achter komend dat cryptocurrency de juiste weg voor hem 
is. Hij heeD meer dan 20 jaar ervaring in IT. Mark starGe eind 
2019 het bedrijf ImpulsX als een manier om mensen te helpen 
bij het realiseren van extra inkomstenstromen.  

Hij is gepassioneerd door cryptocurrency, wat hij al meer dan 8 
jaar doet vooral door de vrijheid die het vertegenwoordigt. Via 
ImpulsX wil hij je een manier bieden om een passief inkomen te 
creëren.

https://www.facebook.com/mverdellen

https://www.linkedin.com/in/markverdellen/
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IMPULSX PASSIEF SYSTEEM
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-Wekelijkse passieve betalingen
-Mogelijkheid om passief inkomen te realiseren
-U kunt uw geld laten groeien, 
zonder leden aan te werven

-Start in dit bedrijf al vanaf  $ 10 mogelijk

-Carrièreplan
-Matrix-commissies (2 x 20 Matrix)
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VERDIEN EEN PASSIEF INKOMEN
Koop pakketten van $ 10 

U ontvangt op het platform $ 10 advertentietegoed

Verdien ongeveer 2,5% wekelijkse  
winst op uw pakketten 

Voor elk gekocht pakket gaat het geld naar het 
handelsfonds dat is gebaseerd op Crypto Trading 

Momenteel is het kapitaal verdeeld in 3 bots en backings 
• nBot: swingtrades op EurekaX (USDT-paren) 
• Futures-bot: daytrades / swingtrades op Binance USDT-futures  
• Bitsgap-bot: arbitragehandel op verschillende beurzen 
• Ondersteund door ERK, IPX en andere crypto-holdings van ImpulsX Limited 
• Ondersteund door het ImpulsX.club training- en handelsprogramma



“Samengestelde rente is 
het achtste wereldwonder. 
Hij die het begrijpt, 
verdient het ... Hij die het 
niet ... betaalt het. ” 

- Albert Einstein
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Samengestelde rente voorbeeld (ook wel compounden 
genoemd):

U hebt $ 1000 geïnvesteerd (100 pakketten)

PS: onbeperkt aantal pakketten  

Maandelijks inkomen na 
36 maanden 
compounden

Maandelijks inkomen  
na 12 maanden 

Maandelijks inkomen  
na 24 maanden 

https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX

https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX


PASSIEF SYSTEEM

STORTINGEN EN OPNAMES

-Opnames worden één keer per dag gedaan. 

-U kunt opnemen in BTC, ETH, USDT, LTC 

-U kunt storten in BTC, ETH, USDT, LTC, TRX

- Iedere maandag krijg je je ROI en commissies



Matrixbonus $ 0,20 
voor elk pakket

Directe 
commissie 10%

COMPENSATIEPLAN
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ZILVER
Verwijs 2 betalende  
gebruikers en bezit  
min 10 pakketten
en krijg betaald  

tot level 8 

GOUD
Verwijs 5 betalende  
gebruikers en bezit  
min 100 pakketten

en krijg betaald  
tot level 12 

DIAMOND
Verwijs 10 betalende  
gebruikers en bezit  
min 500 pakketten

en krijg betaald  
tot level 15 

ROBIJN
Verwijs 30 betalende  
gebruikers en bezit  
min 1000 pakketten

en krijg betaald  
tot level 17

EMERALD
Verwijs 50 betalende  
gebruikers en bezit  
min 2500 pakketten

en krijg betaald  
tot level 20 
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CARRIÈREPLAN
VERDIEN COMMISIES

Door pakketten te kopen, worden al 4 niveaus ontgrendeld



VOORBEELD VERDIENSTEN
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Je hebt $ 1000 ingelegd (100 pakketten)

U heeft 10 mensen rechtstreeks verwezen!
Die ook $ 1000 investeerde 

$ 10.000 x 10% =  
Directe commissies: $ 1000

Matrixcommissie vanaf de eerste 10 personen: 10 
personen x 100 pakketten = 1000 pakketten x $ 0,2 

Uw matrixcommissie = $ 200 

Voor elk pakket binnen uw 
structuur ontvangt u $ 0,20

Onthoud dat uw team andere mensen zal 
uitnodigen en dat u ook spillover krijgt van uw 
upline / leider.  

U krijgt $ 0,2 per pakket tot 20 levels diep



PASSIEF SYSTEEM

SNELLE START

1. Vraag de persoon die u heeft uitgenodigd voor dit bedrijf om een 
registratielink
2. Registreer en koop uw eerste pakket. U kunt storten met BTC, ETH, 
USDT en LTC

4. Vraag uw upline om een webinar-schema en nodig mensen uit voor 
ImpulsX Passive-webinars zodat ze alles over dit bedrijf kunnen leren 

3. Begin met het verdienen van commissies



Zoom Link: hGps://zoom.us/j/99080084324

MEETING ID: 990 8008 4324
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Elke dinsdag    
Elke donderdag  
Elke vrijdag

20:00 CET
13:00 CET
20.00 CET

Webinars:

https://zoom.us/j/99080084324


-ImpulsX Facebook: https://www.facebook.com/groups/1041942506253206

-ImpulsX Twitter: https://twitter.com/ImpulsxOfficial

-ImpulsX Telegram group: https://t.me/impulsxpassive

-ImpulsX Youtube Channel: https://www.youtube.com/
channel/UC-rPZkbyaXO_Rz9Vt7sJgUg

Social Media

-Marketing tools: http://madinvestor.net/impulsx
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https://twitter.com/ImpulsxOfficial
https://twitter.com/ImpulsxOfficial
http://madinvestor.net/impulsx
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DOE VANDAAG 
MEE EN BEGIN 
MET WINST 
GENEREREN 


