
Ontdek onze nieuwe Membership Rewards®-brochure  
vol met geschenk-ideeën, speciaal voor u geselecteerd.

De feestdagen naderen. Een ideaal moment dus om u te laten  
verleiden en inspireren door onze nieuwe selectie om familie en  
vrienden te verwennen of gewoon om uzelf een plezier te gunnen.

Wissel uw Membership Rewards-punten in en bestel uw geschenken* 
via onze website of door te bellen naar onze Klantendienst.  
Raadpleeg het saldo van uw Membership Rewards punten op uw 
online Kaartrekening of op uw laatste rekeninguittreksel.

We wensen u alvast heel mooie eindejaarsfeesten. 

Het American Express-team

*Geldig t.e.m 31/12/2018. Afhankelijk van beschikbaarheid.

Nog niet ingeschreven voor Membership Rewards? Schrijf u in via www.americanexpress.be of bel +32(0)2 676 24 00.  
Gelieve de Membership Rewards Algemene Voorwaarden te raaplegen.
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Bordeaux
Boek met 3 x 75cl Bordeaux 
Réserve des Princes
Robijnrode karaktervolle Bordeaux met 
aroma’s van rijpe rode vruchten. In de 
mond een evenwichtige smaak en een 
sappige afdronk van rood fruit. Serveertip: 
wit en rood vlees, gevogelte en zachte 
kazen. Gepresenteerd in een geschenkdoos 
in de vorm van een boek.

KONTSMIDE
LED Partysnoer 20 lampen 
Het partysnoer van Kontsmide creëert een sfeervol licht 
in de tuin. Aan het snoer zitten 20 acrylbollen met kleine 
LED-lampjes die een warm, wit licht geven. Lichtsnoer van 
8,5m en een aansluitsnoer van 10m. Geleverd inclusief 24V 
buitentrafo.

HAY
Set dienbladen Kaleido 
Kaleido van HAY is een reeks stalen dienbladen. 
Ze hebben geometrische vormen die prachtig in elkaar 
passen. Je kan ze apart gebruiken of combineren. 
Set bestaande uit 4 dienbladen:
1 x M (33,5 X 19,5cm) – 1 x S (22 x 19cm) – 2 x XS (19 x 11cm)

CLUSE
Damesuurwerk of armband
Met moeiteloze elegantie bent u verzekerd van de 
spotlight. Gemixt, gematcht of ga voor solo. U steelt 
gegarandeerd de show met dit nieuwe horloge en de 
sieraden van Cluse.

Prosecco
1 Magnum Prosecco Villa Jolanda
Mousseux wijn met een bleekgele kleur 
en fijne bubbels. In de neus hinten van 
abrikoos, sinaasappelschil, nootjes en 
amandelen. In de mond een zachte 
fluwelen afdronk. Serveertip: Als aperitief, 
bij zeevruchten of bij frisse slaatjes.  
Magnumfles (150cl).

NEUHAUS
Taste of Belgium
Een lesje Belgische geschiedenis was nog 
nooit zo lekker: ontdek vakmanschap in 
chocolade in 11 heerlijke hoofdstukken. 
Elke praline heeft een unieke link met 
België, zoals ‘Mathilde’. Een praline gevuld 
met praliné’ met amandel, hazelnoot en 
een vleugje hop. Elegante doos met 24 
overheerlijke pralines.

NEUHAUS
Smurf Box
Een speels metalen koffertje 
van de Smurfen met 24 krokante 
Smurfenchocolaatjes, gevuld met 
knapperige melkchocolade en koekjes 
onder een laagje melkchocolade. Een echt 
collector’s item voor jonge én oudere 
snoepers.

Code: BOLL-2705

11.800 PTN

Code: KONT-2615

17.600 PTN
Code: HAY-2965

17.000 PTN

Code uurwerk: 
 CLUS-2555

23.100 PTN

Code Hexagon(1): 
 CLUS-2565

9.700 PTN

Code Orbs(2): 
CLUS-2575

8.700 PTN

Code: BOLL-2715

8.800 PTN
Code: NEUH-2685

6.300 PTN
Code: NEUH-2695

7.500 PTN

(1)

(2)



Bestel via onze website www.americanexpress.be of via onze Klantendienst +32 (0) 2 676 24 00 (Luxemburg +352 26 20 19 21).

STAUB
Cocotte 24 cm
Zwarte, ronde, geëmailleerde gietijzeren 
stoofpan (24cm) van het gekende merk 
Staub. De innoverende deksel zorgt 
voor een optimale condensatie van het 
gerecht. Heerlijk mals vlees en zachte 
groentjes stoven zo langzaam gaar. Ideaal 
voor het maken van heerlijke stoof- en 
sudderschotels.  

DOMO
Soep- confituur 
-en smoothiemaker in 1
Maak soep in slechts ± 20 min. Ideaal voor 
het maken van soep, vélouté, confituur, 
compote,...Kan ook als blender gebruikt 
worden. 6 programma’s.

VILLEROY & BOCH
12 delige set Glazen
Een vlekkeloos porseleinen servies 
verdient alleen het mooiste kristalglas. De 
wijnglazen van Villeroy & Boch worden met 
de grootste zorgvuldigheid geproduceerd. 
Set bestaande uit 4 witte wijnglazen, 
4 rode wijnglazen en 4 waterglazen.

GREENPAN
Soeppot 28cm 
Een elegant design in combinatie met 
de nieuwste technologie. Gezond koken 
was nog nooit zo makkelijk, dankzij 
de Thermolon™ Infinity Professional 
keramische antikleeflaag.

ROYAL BOCH
6 whiskyglazen
Uw favoriete whisky drink je uit een 
speciaal whisky glas. Omdat uw 
lievelingswhisky dat gewoon verdient en 
daarin extra goed tot zijn recht komt. 
Dan is deze set met 6 whisky glazen van 
Royal Boch onmisbaar. (30cl)

ZWILLING
6-delige messenblok
De messen uit de Zwilling Twin Pollux 
messenset worden uit één stuk staal 
vervaardigd. De handgreep zit aan het 
staal bevestigd door middel van drie fraaie 
klinknagels. Set bestaande uit: schil -en 
garneermes, universeel mes, broodmes, 
koksmes, aanzetstaal en messenblok.

DOMO
My Express
In de My Express bakt u lekkere pizza’s, 
quiches, omeletten of pannenkoeken. De 
twee bakplaten hebben een antikleeflaag 
waardoor ook de reiniging van het 
toestel een stuk makkelijker is. Beide 
bakplaten worden warm. Kan ook (open) 
als elektrische plancha gebruikt worden. 
Diameter van de bakplaten: 30cm.

VILLEROY & BOCH
16 delig bestekset
Klassieke vorm en hoogwaardige kwaliteit.  
Rechte lijnen en eenvoudige elegantie 
kenmerken het hoogwaardige bestek uit de 
bestsellercollectie Piemont van 
Villeroy & Boch. Set bestaande uit vorken, 
4 messen, 4 lepels en 4 koffielepels.

COLE & MASON
King Pepper (72cm)
Scoren doet u met dit perfecte cadeau 
voor keukenprinsen en stoere bbqmannen! 
Dit 72cm lange slaghout is namelijk een 
gigantische pepermolen die toelaat de 
peper korrels van grof tot fijn te malen.  
H 72cm x Ø 7cm

SMEG
Koffiezetapparaat
Geheel ontworpen in het design van de 
jaren ‘50: dit koffiezetapparaat combineert 
een retro look met de koffiezet noviteiten 
van nu. Inhoud: 1,4l - 1050 Watt.

LIND DNA
Set van 4 lederen placemats - 
Grijs of Beige
Een bijzondere vorm en een uniek 
materiaal. Dit is de placemat Curve van 
Lind DNA. Gemaakt van gerecycleerd 
leer met rubber. Door hun ongebruikelijk 
vorm en prachtige textuur worden deze 
placemats echte eye-catchers op uw tafel.

Code: STAU-2985

37.300 PTN

Code: DOMO-2465

22.200 PTN

Code: VILL-2525

16.200 PTN

Code: ZWIL-2955

27.500 PTN

Code: DOMO-2475

10.100 PTN

Code: VILL-2535

14.100 PTN

Code: GREE-2945

25.500 PTN

Code: KRUP-2495

23.300 PTN

Code: RBOC-2515

9.800 PTN

Code: COLE-2505

9.600 PTN

Code: SMEG-2915

43.400 PTN

Code Grijs: LIND-2545
Code Beige: LIND-2735

17.600 PTN

KRUPS
Nespresso Essenza Mini
Deze stijlvolle, zwarte Nespresso Essenza 
Mini espressomachine van Krups past vast 
perfect in uw keuken. Van de kleine, maar 
krachtige espressomachine Nespresso 
Essenza Mini geniet u elke dag. Dankzij 
zijn vermogen (1310W) en hogedruk (19 
bar) heeft u snel een tasje koffie, met die 
typische Nespresso-smaak.  
Nu met 15€ tegoed op je eerste bestelling 
capsules.



Bestel via onze website www.americanexpress.be of via onze Klantendienst +32 (0) 2 676 24 00 (Luxemburg +352 26 20 19 21).

LANNOO BOEK
THiNK Rural of 
Nog Eenvoudiger by Pascale Naessens (NL)

Think Rural toont u 21 hedendaagse en originele woningen 
in een landelijke omgeving met een dynamische mix aan 
opvallende interieurobjecten en kunstwerken.

Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten. In haar nieuwste 
boek focust ze meer dan ooit op heerlijke recepten 
met een minimum aan ingrediënten en werk. Zo bewijst 
Pascale Naessens eens te meer dat gezonde voeding 
haalbaar is voor iedereen.

MISTER TODY
Mister Tody’s Plane of Boat
Wat is er plezanter voor kinderen om 
zelf piloot of kapitein te zijn? Laat 
hun verbeelding de vrije loop en uw 
woonkamer wordt omgetoverd tot een 
echte luchthaven of jachthaven. Geleverd 
in een kartonnen box, ready to fix.

SPEELGOED
Cluedo NL of Risk NL
Verover heel de wereld in dit strategische 
spel – nu met verbeterde figuren en 
missiekaarten.

Wie heeft de gastheer vermoord? Waar? 
En met welk wapen? Onderzoek alles om 
het mysterie te ontrafelen. Zo word je de 
winnaar van Cluedo!

MAD ABOUT MATS
Deurmat Clark ‘HEY’ of Bailey ‘BONJOUR’
Mad About Mats is een jong Belgisch merk dat is opgericht 
in 2015 door Anne-Helena Degandt. Het merk staat 
bekend door zijn vloer- en deurmatten die met liefde en 
enthousiasme zijn gemaakt. Deze leuke matten zijn super 
om uw gasten aangenaam te verwelkomen. (50cm x 75cm)

DENVER
Hoverboard
Het Denver hoverboard en de 36 volt 
batterij laat u 15 km lang rijden en dit tot 
snelheden van 15 km/u. U rijdt steeds 
stabiel op rechte stukken en in bochten. 
Uw veiligheid dat wordt gegarandeerd 
door een anti-slip oppervlak, een ABS 
plastieken behuizing en een LED-
verlichting systeem voor optimale 
zichtbaarheid. 

LEGO
Creator Modulaire wintervakantie 
of Zware-vrachttransporteerder
Het is weer wintervakantie. Tijd om naar 
de LEGO Creator skihut in de bergen te 
trekken. Spelen in de sneeuw, skiën of 
sleeën? Jij kiest!

LEGO City heeft dringend een helikopter 
nodig om vracht op de werf te verplaatsen. 
Rij ‘m eerst kortbij met de zware-
vrachttransporteerder.

SMATI
Kinderparaplu
Niets leuker voor een kleintje dan plassen 
stampen in de regen. Uitgerust met mooie 
kaplaarsjes én de geweldige Smati Kid’s 
Etoiles paraplu, kan er niets mis gaan en 
zijn ze goed beschermt tegen nat en kou. 
De fluorescerende print is het natuurlijk 
helemaal. De paraplu is stormbestendig. 
Dus geen zorgen, ook met harde wind blijft 
de paraplu heel. 

PLAYMOBIL
Kruidenier of  
Politiewatervliegtuig
Je verse groenten en fruit? Die koop je bij 
de kruidenier van PLAYMOBIL City Life! 
Daar vind je alles om je favoriete gerechten 
klaar te maken.

Ga mee op missie met het watervliegtuig 
van de politie en ga samen op zoek naar de 
boeven. Slagen jullie erin om ze vanuit de 
lucht op te sporen?

MAD ABOUT MATS
Kinder speelmat Ludo
De leuke matten van Mad About Mats 
zijn ook een leuk en decoratief item in de 
kinderkamer. 67cm x 170cm

LEGO
Andrea’s accessoirewinkel of 
Stephanie’s sportstadion
Wilt je graag een nieuwe look? In 
Heartlake City is er één adresje waar je 
zeker alle nieuwe trends vindt: Andrea’s 
accessoirewinkel. Veel shopplezier!

Leer jij Stephanie golfen op haar eigen 
minigolfbaan? Geef haar een paar tips 
zodat ze haar swing kan verbeteren. 

Code THiNK Rural: 
LANN-2965

13.000 PTN

Code Pascale Naessens: 
LANN-2975

9.100 PTN

Code Plane: MIST-2895
Code Boat: MIST-2905

9.700 PTN

Code Cluedo: 
SPEE-2875

8.300 PTN

Code Kruidenier: 
PLAY-2835

9.700 PTN

Code Risk:
 SPEE-2855

11.800 PTN

Code Politie:
 PLAY-2845

9.300 PTN

Code heren: 
SMAT-2765

4.800 PTN

Code dames: 
SMAT-2775

4.500 PTN

Code: SMAT-2785

3.800 PTN

Code HEY: MADA-2625

9.100 PTN

Code: DENV-2725

57.300 PTN

Code winter: 
LEGO-2815

10.200 PTN

Code Stephanie’s: 
LEGO-2805

11.700 PTN

Code transport:
 LEGO-2825

9.000 PTN

Code Andrea’s:
 LEGO-2795

10.500 PTN

Code: MADA-2645

19.900 PTN

SMATI
Paraplu (dames of heren)
“Het regent, het regent….”. 
Maar met de paraplu’s van Smati blijf je lekker droog.
De transparante paraplu voor dames met 12 baleinen is 
lekker stevig . De zwarte bies en handgreep geven 
hem net dat beetje meer. 
De herenparaplu van Smati is een echte gentleman, klein 
opvouwbaar maar groot genoeg om u tijdens een regenbui 
droog te houden. De paraplu heeft 8 baleinen van staal 
en fiber en is windbestendig.



Bestel via onze website www.americanexpress.be of via onze Klantendienst +32 (0) 2 676 24 00 (Luxemburg +352 26 20 19 21).

Deze communicatie over onze dienstverlening is aan u gericht om u te informeren over de voordelen verbonden aan uw Kaart.

VU: Alpha Card CVBA, 100 Vorstlaan, 1170 Brussel, België KBO/RPR Brussel - BTW BE 0463.926.551.Vergund door de Nationale Bank van België (NBB) als betaalinstelling. Ingeschreven als verzekeringstussenpersoon in het register van de FSMA : 048520A. Bankrelatie in België: 
IBAN BE39 2100 0821 2619 BIC: GEBABEBB op naam van Alpha Card CVBA/SCRL. Voor België en Luxemburg worden de American Express-Kaarten uitgegeven door Alpha Card CVBA. American Express en Membership Rewards zijn gedeponeerde handelsmerken van American Express.

Goed nieuws: sinds een paar maanden verwelkomen 
MediaMarkt in België en Saturn in Luxemburg uw 
American Express Kaart, zowel in de winkels als online 
op mediamarkt.be.

Laat u verleiden door een nieuwe smartphone, tablet of 
computer en spaar zo Membership Rewards punten bij 
elke aankoop met uw Kaart.

De eindejaarsfeesten komen stilaan in zicht, dus dit is de 
uitgelezen kans om een fototoestel of de laatste nieuwe 
drone te kopen om onder de kerstboom te leggen…

Bovendien biedt MediaMarkt u in de winkels een unieke 
dienst aan, de Solutions Corner: snelle service, een 
gecertificeerde herstelling, assistentie van op afstand en 
nog veel meer andere diensten zijn voor u beschikbaar. 

RIVERDALE
Geurstokjes 500ml - Flow of Pure
De geurstokjes zorgen voor een unieke geur die de lucht 
verfrist en een uitnodigende sfeer creëert. De mooie 
geschenkverpakking maakt het extra leuk om te krijgen, 
maar ook om cadeau te geven.

Pure: fris citrusfruit met tinten van lelie’s, 
          amber en viooltjes
Flow: heerlijke zomerse geur met tinten van pruim, 
          aardbei en appel.

LIKAMI
Giftset Bad en body lotion of Facial Care Kit
Likami is een nieuwe generatie van biologische, botanische 
huidverzorgingsproducten. Het is gebaseerd op natuurlijke 
technologieën, een revolutie in de traditionele benadering 
van huid-, haar-, lichaams- en gezichtsverzorging. Keuze 
uit 2 sets.

RIVERDALE
Plaid of Kussen parelhoen
Breng een knusse en comfortabele sfeer in je interieur 
met deze mooie plaid of bijhorend kussen. Gemaakt van 
superzacht kunstbont met parelhoen motief. De plaid 
leent zich perfect als detail voor over de bank, maar 
uiteraard ook als een warme deken. Héérlijk! 
Afmetingen plaid: 120cm x 150cm - kussen: 50cm x 50cm

Code PURE: 
RIDA-2665

9.800 PTN

Code PLAID: 
RIDA-2755

21.500 PTN

Code FLOW:

 
RIDA-2655

9.800 PTN

Code KUSSEN:

 
RIDA-2745

10.600 PTN
Code Care Kit: LIKA-2935

14.600 PTN
Code Giftset: LIKA-2925

13.600 PTN

BLACK&DECKER
SOS kit met lamp
Deze 30-delige SOS set helpt u veilig weer 
op weg. Ideaal voor personenauto’s. Set 
met een selectie van de meest belangrijke 
bitjes en dopsleutels met veiligheidsvest 
en een uitneembare LED-zaklamp.

NEUVILLE
Handtas Jetlag 
Neuville is een Belgisch design label 
opgericht in 1988 en gevestigd in Brussel. 
Geïnspireerd door de stad creeërt Neuville
handtassen voor de onafhankelijke en 
moderne vrouw.

CALOR
Stoomstrijkijzer Pro Express
Praktische stoomgenerator Pro Express 
van Calor die continu bijvulbaar is en 
waarvan het waterreservoir afneembaar 
is. Na 2 minuten is deze stoomgenerator 
Pro Express klaar om aan de slag te 
gaan. Het beschikt tevens over een 
draagvergrendeling en automatische 
uitschakeling. Dankzij het antikalksysteem 
gaat het toestel langer mee.

NEUVILLE
Clutch - Python
Neuville is een Belgisch design label 
opgericht in 1988 en gevestigd in Brussel. 
Geïnspireerd door de stad creeërt Neuville
handtassen voor de onafhankelijke en 
moderne vrouw.

Code: BLAC-2605

10.300 PTN
Code: CALO-2485

57.300 PTN
Code: NEUV-2585

45.200 PTN
Code: NEUV-2595

16.700 PTN


