
American Express

Prijsoverzicht van tarieven, 
vergoedingen en andere 
kosten.
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Prijsoverzicht van tarieven, vergoedingen 
en andere kosten.

Onderstaand prijsoverzicht is indicatief (per oktober 2022) en kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd. Bijgewerkte informatie vindt U op Onze website americanexpress.be/documenten. 

Dit prijsoverzicht is ook onder voorbehoud van eventuele gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties met eventueel 

verschillende prijsstelling of in een andere vorm (bijvoorbeeld in de vorm van maandelijkse kosten) dan die welke in dit rooster 

wordt gepresenteerd.

Indien van toepassing of indien u hebt gekozen voor een maandelijkse betaling van uw jaarlijkse bijdrage, kan de 12e betaling een 

klein verschil weergeven ten opzichte van de eerste elf, en dit met als doel om precies de jaarlijkse vergoeding voor uw Kaart te 

bereiken. 

1. Jaarlijks Kaartlidmaatschap 

U kunt ervoor kiezen een Kaart met bepaalde 

Kaartvoordelen aan te vragen. U kunt ook 

kiezen voor een Kaart zonder Kaartvoordelen 

(de zgn. Blue Kaart - Blue Kaart van American 

Express®). Raadpleeg voor meer informatie 

het hoofdstuk ‘Kaartvoordelen’ in Deel 2 van 

de Algemene Voorwaarden.

2. Bijkomende jaarlijks Kaartlidmaatschap

Blue Kaart: EUR 35 

Green Kaart: EUR 65 

Gold Kaart: EUR 240 

Platinum Kaart: EUR 780 

Centurion Kaart: EUR  4.000   

Net zoals:

- eenmalige inschrijvingsvergoeding: EUR 4.000

- veranderen van de “Wearable”: EUR 200

- veranderen van kaartdesign: EUR 100 

- no-show bij Centurion Living evenement : EUR 250

Brussels Airlines Preferred: EUR 120

Brussels Airlines Premium: EUR 150

Brussels Airlines Classic: EUR 60 (niet langer aangeboden)

Blue Kaart: EUR 15

Green Kaart: EUR 30

Gold Kaart: EUR 85 (vier eerste bijkomende Green Kaarten gratis)

Platinum Kaart: EUR 0 t/m 1 bijkomende Platinum Kaart + 4 bijkomende 

Green Kaarten. Daarboven (d.w.z. vanaf de 2e bijkomende Platinum Kaart 

en vanaf de 5e bijkomende Green Kaart) kunnen Wij in exceptionele gevallen 

en geheel naar Onze eigen beoordeling Uw verzoek voor nog een bijkomende 

Kaart aanvaarden. Naargelang van toepassing kunnen Wij de volgende tarieven 

per Kaart in rekening brengen: Platinum of Green : EUR 285

Centurion Kaart: EUR 0 t/m 1 bijkomende Centurion Kaart + 6 bijkomende 

Green Kaarten. Daarboven (d.w.z. vanaf de 2e bijkomende Centurion Kaart 

en vanaf de 7e bijkomende Green Kaart) kunnen Wij in uitzonderlijke gevallen 

en geheel naar Onze eigen beoordeling Uw verzoek voor nog een bijkomende 

Kaart aanvaarden. Naargelang van toepassing kunnen Wij de volgende tarieven 

per Kaart in rekening brengen: Centurion of Green : EUR 1.000

Brussels Airlines Preferred: EUR 40

Brussels Airlines Premium: EUR 50

Brussels Airlines Classic: EUR 20
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Prijsoverzicht van tarieven, vergoedingen 
en andere kosten.

3. Opname van contanten (Express Cash)   

3. (optioneel)

3,5% met een minimum van EUR 4,50

Kan onderworpen zijn aan een verplichte machtiging tot domiciliëring 

(SEPA-formulier) - zie deel 2 artikel 6 (Express Cash) in de Algemene 

Voorwaarden.

4. Niet-tijdige betaling - 

3. indien U niet op tijd het volledige bedrag   

3. betaalt dat U per maand verschuldigd bent. 

Als U op de vervaldag verzuimt het volledige bedrag te betalen dat U aan Ons 

verschuldigd bent, wordt een boete voor te late betaling in rekening gebracht.

Deze boete voor te late betaling wordt als volgt berekend:

Een boete van 2,5% (met een minimum van EUR 15) is cumulatief verschuldigd 

op elk uitstaand bedrag aan het eind van elke verstreken maand vanaf de 

vervaldag van de betaling. Dit houdt in dat U de betaling van eventueel 

uitstaande bedragen dient te verrichten niet later dan de datum van het 

volgende Kaartrekeninguittreksel. In het andere geval wordt U gedurende 

drie maanden een boete van 2,5% per maand in rekening gebracht (met een 

minimum van EUR 15).

NB: de vervaldag van de betaling hangt af van de maandelijkse einddatum 

van Uw persoonlijke Kaartrekening. Zowel de vervaldag voor betalingen 

als de maandelijkse einddatum van de Kaartrekening staan vermeld op Uw 

maandelijkse rekeninguittreksel. 

Bovengenoemde boetes voor te late betaling worden zonder voorafgaande 

kennisgeving van kracht.

5. Stornering - 

3. indien Uw automatische incasso-opdracht   

3. wordt geweigerd door Uw bank.

EUR 25 

6. Kopie van uittreksel - 

3. als U een kopie van een maandelijks            

3. Kaartrekeninguittreksel aanvraagt.

EUR 4 

7. Niet-eurotransactie - 

3. toeslag op het bedrag nadat Wij een 3.              

3. transactie in euro’s hebben omgezet.

2,5%
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Prijsoverzicht van tarieven, vergoedingen 
en andere kosten.

8. Externe incassokosten - 

3. voor het incasseren van bedragen die U    

3. Ons verschuldigd bent.

Na verloop van 90 dagen behouden Wij Ons het recht voor om Uw dossier 

over te dragen aan een extern incassobureau en vanaf dat moment kan dat 

externe incassobureau een boete voor te late betaling berekenen van 8% op 

elk uitstaand verschuldigd bedrag.

Daarnaast kunnen incassokosten in rekening worden gebracht van 10%, met 

een minimum van EUR 100.

Indien een Kaartlidmaatschapsbijdrage van toepassing is, brengen Wij die elk lidmaatschapsjaar (opeenvolgende 

periode van 12 maanden startend op de dag waarop Uw Kaartrekening werd geopend) in rekening vanaf de datum 

van het eerste rekeninguittreksel EN vervolgens maandelijks (indien sprake is van een maandelijkse bijdrage) of 

jaarlijks.

Als inschrijfgeld voor het Kaartlidmaatschap van toepassing is, wordt Uw Kaartrekening met deze eenmalige 

vergoeding belast op de dag nadat deze werd geopend.

Indien lidmaatschapsbijdragen voor een bijkomende Kaart van toepassing zijn, brengen Wij die elk 

lidmaatschapsjaar in rekening vanaf de datum waarop de bijkomende Kaarthouder aan de Kaartrekening werd 

toegevoegd en vervolgens maandelijks (indien sprake is van een maandelijkse bijdrage) of jaarlijks. 

American Express Europe S.A. Belgisch bijkantoor, Vorstlaan 100, 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), ingeschreven in de Kruispuntbank 

voor Ondernemingen (KBO) en in het BTW-register onder nummer (BE)0776.653.759, met een bankrekening bij BNP Paribas Fortis (BIC 

GEBABEBB) IBAN BE39 2100 0821 2619, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.be. American Express Europe S.A. is 

een vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel aan de Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid (Spanje), ingeschreven in het 

handelsregister van Madrid onder nummer M-257407, Volume 15.348, Afdeling 8, Boek 204, eerste vermelding, met fiscaal identificatienummer NIF 

A-82628041, erkend als betalingsinstelling door de Banco de España en in die hoedanigheid geregistreerd onder nummer 6837, en met belangrijkste 

commerciële website  http://www.americanexpress.es.

Amex Asesores de Seguros, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, S.A.U., verzekeringsagent 100% eigendom van American Express de 

Espana SAU. Geregistreerd in het Spaanse Administratief Register van verzekerings-, en herverzekeringstussenpersonen van de Direccion General 

de Seguros (DGS), nr. AJ0022 en met financiële waarborg en aansprakelijkheidsverzekering, NIF: A-79770608. Avenue Partenon 12-14, 28042 

Madrid, Spanje. Amex Asesores de Seguros valt onder de supervisie van DGS en is toegelaten om verzekeringsbemiddelingsactiviteiten in België en 

Luxemburg uit te oefenen.
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