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Het is nooit te vroeg om aan uw eindejaarsgeschenken te denken. 
Bekijk onze nieuwe selectie geschenken en bestel dan snel je 
verdiende cadeautjes* via www.americanexpress.be of via onze 
Membership Rewards klantendienst op het nummer 02/676.24.00. 

U kunt gemakkelijk het saldo van uw Membership Rewards punten 
raadplegen op uw laatste maandelijkse rekeninguittreksel of via  
www.americanexpress.be via uw online Kaartrekening. 

Nog niet ingeschreven voor Membership Rewards? Schrijf u vandaag 
nog in** op onze website www.americanexpress.be/MR, zodat u ook 
meteen punten kan beginnen sparen. De punten kan u niet enkel 
inruilen voor geschenken maar ook overzetten naar uw favoriete 
frequent flyer programma of gebruiken voor een geschenkbon. 
Ontdek onze volledige catalogus op onze website! 

* Deze aanbiedingen zijn geldig t.e.m 31/12/2017. Aanbod zolang voorraad strekt.
** Gelieve de Membership Rewards algemene voorwaarden te raadplegen.

Neuville 
Handtas Kyoko
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. 27,5cm x 36cm x 15,5cm  

Burgundy: NEUV-1945

37.900 PTN

Yamazaki 
Bijzettafeltje
Een kopje koffie, een goed boek, notitieboekje en pen, een  
leesbril, de afstandsbediening, de wekker.. Wat het ook is,  
u plaatst het op dit mooie, handige bijzettafeltje.  

Cook 
Vuurschaal 72cm
Met deze vuurschaal haal je naast warmte ook veel sfeer in  
je tuin. 72cm.

Zwart: YAMZ-1895

17.100 PTN
Code: COOK-1555

17.000 PTN

Code: BOLL-1525

13.800 PTN
Code: POIN-1565

9.300 PTN
Code: BOLL-1545

11.000 PTN

Dranken 
3 Flessen Ch. Des Gravières Graves  
'Prestige Fut de Chêne'
Soepele elegante wijn door het grote gehalte  
aan Merlot druif. Deze wijn rijpt ongeveer  
14 maanden in eiken vaten en bevat mooie  
houtaroma’s. Merlot, Cabernet Sauvignon.  
16°C - 18°C. 5 to 6 jaar bewaarpotentieel.  
3 flessen.

Red: BOLL-1925

11.600 PTN

Dranken 
Gin Luxx
Luxx Gin Fruite  is een Belgische premium  
gin van distilleerderij De Stoop. De gin is  
gedistilleerd in kleine batches zodat de  
hoogste kwaliteit gegarandeerd kan worden.  
Het resultaat zijn 3 perfect gebalanceerde  
gins. Een klassieke, een fruitige en een  
kruidige gin.

Gin Luxx Classic (Black) 
Gin Luxx Fruity (yellow) 
Gin Luxx Spicy (red)

Dranken 
1 Fles Champagne Veuve Clicquot
De champagne Veuve Clicquot Carte Jaune  
is het symbool van het champagnehuis  
sedert 1772. Hij is zowel in uiterlijk als in  
smaak opvallend en uitermate stijlvol. Geniet  
van de volle, stevige structuur en de rijke  
complexe smaak. 

Point Virgule 
Oesterset by Nick Baeyens
Met de oesterset by Nick Baeyens open je je  
favoriete oesters, schaaldieren en zeevruchten  
makkelijk én stijlvol.  Deze set bevat een  
silicone oesterhouder die je oesters op hun  
plaats houdt en je handen beschermt. 

Taupe: NEUV-1935

37.900 PTN
Wit: YAMZ-1885

17.100 PTN

Yellow: BOLL-1915

11.600 PTN

Black: BOLL-1905

11.600 PTN



Bestel via onze website www.americanexpress.be of via onze klantendienst +32 (0) 2 676 24 00

Schott Zwiesel 
Set Banquet 18-delig
Met het 18-delige Banquet glasservies van Schott Zwiesel  
beschik je over stevige en heldere glazen van Tritan®  
kristalglas. De set bestaat uit 6 bekers 32 cl, 6 bierbekers 42 cl  
en 6 longdrinkglazen 54 cl. De speciale samenstelling van het  
Tritan® kristalglas zorgt voor een hogere hardheid en een  
diepere glans. Deze bijzonder stevige glazen zijn bovendien  
kras- en vaatwasmachinebestendig. 

Code: SCHO-1655

15.700 PTN

Schott Zwiesel 
Set Fortissimo 18-delig
De Fortissimo 18-delige geschenkset is een elegante glazenset  
die bestaat uit 6 witte wijnglazen (0.404 l), 6 water / rode  
wijnglazen (0,505 l) en 6 Bourgogne wijnglazen (0,727 l).  
De elegante Fortissimo serie van Schott Zwiesel heeft een  
opvallend ontwerp met extra lange, slanke stelen. De serie  
bestaat uit verschillende glazen die onderling perfect te  
combineren zijn. 

Salt & Pepper 
20 delig servies Marble
Met dit 20-delig serviesset heb je voor iedere gelegenheid  
het juiste bord in huis.  Omdat het servies is gemaakt van  
porselein zet je het zonder zorgen in de magnetron of  
vaatwasmachine. 4 koffiekoppen, 4 koffieschotels,  
4 ontbijtborden, 4 diepe borden en 4 dinerborden.

Code: SCHO-1665

22.000 PTN
Code: SAPE-1675

26.000 PTN

Code: DOMO-1585

12.100 PTN
Code: DOMO-1575

18.000 PTN
Code:PHIL-1625

26.200 PTN
Code: PHIL-1635

50.800 PTN

Domo 
Steengrill-Grill-Raclette
Combineer Steengrill, Grill en Raclette met  
dit toestel. Geschikt voor 8 personen.  
Met regelbare termostaat. 1200W.  

Domo 
Broodbakmachine 700/900g
Haal de geur van zelfgebakken brood in huis  
door zelf je brood te bakken met deze  
broodbakmachine van Domo. Voor een  
brood van 700 of 900g.  11 verschillende  
bakprogramma's. 550W. 

Philips 
Senseo Switch
Handige 2-in-1 koffiezetapparaat met filter  
en met pads. Zet een koffiekan van je  
favoriete filterkoffie om samen met anderen  
te delen of geniet, met één druk op de knop,  
van één tas van het gevarieerde SENSEO®  
aanbod. 

Philips 
Airfryer
Met de gepatenteerde Rapid Air-technologie  
van airfryer kunt u de smakelijkste frietjes  
bakken, die tot 80% minder vet bevatten.  
Geniet van heerlijke frietjes, snacks en  
maaltijden. De friteuse veroorzaakt minder  
geurtjes en is eenvoudig te reinigen.  
1425W - 0,8kg 

Brabantia 
Pedaalemmer Newicon - 30L
De newIcon pedaalemmers zijn niet enkel schoon maar ook  
krachtig. Dankzij de unieke soft-closure techniek sluit het  
deksel soepel en stil. Met de aanschaf van deze afvalemmer  
steun je The Ocean Cleanup in hun strijd om plastic afval op  
te ruimen uit de oceanen. 

Platinum: BRAB-1695

16.900 PTN
Clay Pink: BRAB-1685

16.900 PTN

Pan 28cm: GREE-1595

16.400 PTN
Sauteerpan 30cm: GREE-1605

23.700 PTN
Wokpan 28cm: GREE-1615

17.500 PTN

GreenPan 
Barcelona pan 28cm,  
Barcelona sauteerpan 30cm, 
Barcelona wokpan 28cm
Met deze Barcelona Infinity pro pannen van greenpan heb je niet alleen  
goede kwaliteit, het item is ook nog eens duurzaam en verantwoord. Het  
item heeft een natuurlijke minerale antikleeflaag, die 100% PTFE-vrij is en  
geen silicone olie bevat. Dankzij de speciale bodemtechnologie zijn de  
greenpan pannen bestand tegen temperaturen tot 450 graden. Ook heeft  
het item een ergonomisch handvat, dat ervoor zorgt dat je de pan veilig  
op kunt tillen.  



Bestel via onze website www.americanexpress.be of via onze klantendienst +32 (0) 2 676 24 00

Code: DOMO-1715

26.200 PTN
Code: CALO-1705

34.900 PTN
Code: BRAU-1725

21.800 PTN
Code: PHIL-1645

16.300 PTN

Domo 
Steelstofzuiger
Snel alles kraaknet te krijgen voor je gasten  
arriveren, dankzij deze krachtige steelstofzuiger  
met gemotoriseerde borstel voor extra  
efficiëntie. 18 V Li-Ion-batterij. Snoerloos en  
oplaadbaar. 

Calor 
Strijkijzer
Voor superieure strijkprestaties kies je voor  
de Tefal GV5245! Dit stoomstrijkstation  
heeft een zoolplaat met drie stoomzones  
en Actif-lijnen voor het beste resultaat.  
De GV5245 is voorzien van een  
vergrendelsysteem en een stabiel  
opzetplateau. 

Braun 
Baardtrimmer
Met de Braun baardtrimmer krijg je de exacte  
lengte en precieze contouren – essentieel  
voor uw look. 25 lengte-instellingen voor  
perfecte resultaten. Eenvoudige reiniging  
onder stromend water. 

Philips 
Blaasborstel
Drogen en stylen tegelijk. Met de nieuwe  
Philips ProCare kun je mooie natuurlijke stijlen  
maken terwijl je je haar optimaal verzorgt.  
De innovatieve platte borstel helpt je om een  
natuurlijk rechte look te creëren. 1000W. 

MrMaria 
Nijntje Original Lamp 50cm
Lamp in de vorm van Nijntje van het Nederlandse  
designmerk Mr Maria. Nijntje geeft een zacht, warm licht  
door middel van een LED-module. Wit. 25x25x50cm.  
Materiaal: polyethyleen

Code: MRMA-1735

26.400 PTN

Didak 
Lederen voetbal
Echte voetballers kiezen voor een lederen voetbal.  
Daarmee kan je uren blijven sjotten!

Playmobil 
Babywinkel / Politie interventie
De vakwinkel heeft een grote keuze aan baby-artikelen en  
speelgoed - van kinderwagen tot rammelaar.  
 
Politie interventiewagen met wegversperring evenals licht  
en geluid. Al de toebehoren voor de wegcontrole kunnen  
in het voertuig worden opgeborgen.

Code: DIDA-1825

5.700 PTN
Politie: PLAY-1815

9.200 PTN

Lego Duplo / Creator 
Familiekermis / Modern huis
Beleef een superleuke dag op de familiekermis van LEGO  
DUPLO. Je kindje is vast dol op de paardenmolen en de  
glijbanen!  
 
3-in-1: verander het naar een huis aan het meer of een huis  
met een tuin. Ga op verkenning in dit moderne modulaire  
huis  van LEGO Creator en ontdek al z'n mogelijkheden.

Modern huis: LEGO-1755

11.600 PTN

Lego 
Wintersport ijsbaan / Reddingshelikopter
Spreek af met Stephanie en Nate aan de ijsbaan van LEGO  
Friends. Trek je schaatsen aan, veel plezier! 
 
Start de LEGO® City kustwachthelikopter voor een nieuwe  
reddingsactie! Vlieg in de richting van de vuurtoren, waar  
iemand in een kajak zonder peddel drijft.

Lego 
Ferrari / Spiderman
Sluit je aan bij de experts die in het ontwikkelingscentrum  
werken en de Ferrari FXX K tot leven hebben gewekt. Leve  
de technologie met LEGO Speed Champions! 
 
Voorkom een bankroof met deze LEGO Marvel Super  
Heroes-set. Vuur Spider-Mans energiewapens om de  
boeven tegen te houden

Helikopter: LEGO-1775

14.000 PTN
Spiderman: LEGO-1795

9.300 PTN

Babywinkel: PLAY-1805

10.800 PTN

Familiekermis: LEGO-1745

14.400 PTN
Ijsbaan: LEGO-1765

9.300 PTN
Ferrari: LEGO-1785

14.400 PTN



Bestel via onze website www.americanexpress.be of via onze klantendienst +32 (0) 2 676 24 00
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Chipolo 
Keyfinder
De Chipolo Plus is ’s werelds luidste bluetooth tracker die je  
gemakkelijk en snel helpt om spullen die je kwijt bent terug  
te vinden. De Chipolo App werkt zowel op Android  
(Apparaten met Android 4.4 of nieuwer en bluetooth 4.0)  
als ook op iOS (Apparaten met iOS 8.0 of nieuwer en  
bluetooth 4.0).  

Code: CHIP-1845

9.200 PTN

Fresh N Rebel 
Bluetoothspeaker BRICK
De Rockbox Brick Fabriq Edition is een draadloze speaker met  
een diepe bas in een klassiek blokmodel. De speaker, die zowel  
muziek- als designliefhebbers zal aanspreken, combineert  
hoogwaardige materialen met een excellent geluid. De Brick is  
bekleed met een geweven stof voor de perfecte muzikale  
aankleding.

Böse 
Soundlink Revolve
Deze speaker met echt 360° geluid is ontworpen voor vol,  
verbluffend geluid in elke richting. Plaats hem bij een muur,  
zodat het geluid zich door de ruimte verspreidt en weerkaatst,  
net als bij een liveoptreden. En dankzij de flexibele hangreep  
neem je hem overal mee naartoe..

Code: FRES-1835

14.900 PTN
Code: BOSE-1855

57.300 PTN

Code: CLUS-1955

27.000 PTN
Code: CACH-1865

9.600 PTN
Code: NEUH-1875

11.600 PTN

Cluse 
La Roche Rosé
Een scherp oog voor belijning, vorm en kleur.  
Minimalistisch design in de kenmerkende  
schakeringen van La Roche. Een unieke witte  
marmeren wijzerplaat in een ranke roségouden  
kast. Ontworpen als eerbetoon aan jouw  
unieke persoonlijkheid. Omdat elk La Roche- 
horloge uniek is.  

Cacharel 
Clutch
Ga in stijl het najaar in met deze modieuze  
clutch van Cacharel. 210 x 153 x 9 mm. Zwart. 

Neuhaus 
Selectiebox Natan
Deze prachtige geschenkdoos is het resultaat  
van een unieke Belgische samenwerking met  
Natan en met oog voor detail ontworpen in  
samenspraak met de welbekende  
modeontwerper Edouard Vermeulen. Als  
hofleveranciers delen Neuhaus en Natan  
een passie voor exclusieve kwaliteit en  
elegantie. Dit bijzonder geschenk is gevuld  
met 17 sterpralines ‘Les Irrésistibles’.

Amex 
Restaurant
Doe uw geliefden een etentje cadeau! In het  
restaurant Blue Elephant in Brussel kan u in  
een sprookjesachtig decor genieten van een  
ruime keuze aan Thaïse gerechten.  
Of, beleef een gastronomisch hoogtepunt in  
de exotische sfeer van een Indisch paleis in  
restaurant La Porte des Indes. 

Code: BLUE-0205

1.000 PTN

Code: PORT-0205

1.000 PTN

Uw tankbeurt 24u/24 en 7d/7.
Uw American Express Kaart is nu ook welkom bij Shell en Power aan de betaalterminals buiten. 

Ook heel wat andere tankstations* in België en in Luxemburg aanvaarden uw American Express 
Kaart reeds buiten aan de betaalterminals:  

in België: Esso, Gabriëls, G&V, Lukoil, Maes, Texaco, Q8 en in Luxemburg ook bij Aral en BP. 

 * Enkel bij tankstations die American Express Kaarten aanvaarden. 


