
The Platinum Card geeft u toegang tot een wereld vol bijzondere Travel 

& Lifestyle privileges. Gemiddeld biedt The Platinum Card u meer dan  

€ 3.000 aan voordelen per jaar. Dat is meer dan 4 keer de waarde van 

de jaarlijkse kosten. Bovendien biedt Platinum u toegang tot exclusieve 

events, concerten en de beste restaurants waar u onvergetelijke momenten 

zult beleven.

Wist u dat The Platinum Card zo veel waard is?

€ 3.175
Totale jaarlijkse waarde

Jaarlijkse kosten
€ 780

€ 910

€ 370

€ 300

€ 650

€ 500

€ 160

€ 60

€ 225

Luchthavenloungetoegang

Snelle grenspassage met Privium

Dinertegoed

Hotelvoordelen

Verzekeringen

Membership Rewards

Loungebox On the go

Companion Business Gold Card



Luchthavenloungetoegang € 910
Platinum Cardmembers en de houder van de extra Platinum Card 

hebben recht op onbeperkt gratis toegang tot meer dan 1.300 

lounges wereldwijd, waaronder die van Priority Pass™. Bij de Priority 

Pass lounges, kunnen Cardmembers daarnaast nog ieder 1 gast 

gratis meenemen.

 

De waarde is gebaseerd op het ‘Prestige’ membership van Priority Pass™ 

ter waarde van € 399 per persoon, voor zowel de hoofdkaarthouder 

als de houder van de extra Platinum Card. Dit is de waarde zoals 

gepubliceerd op 19 mei 2022 op prioritypass.com/nl. Deze berekening 

is exclusief de waarde van de toegang die Cardmembers krijgen voor 

de toegang tot de American Express lounges, Plaza Premium en Delta 

Lounges. De waarde is afgerond naar de dichtsbijzijnde 10-tal.

Snelle grenspassage met Privium € 370
De hoofdkaarthouder heeft recht op een Privium Plus lidmaatschap 

ter waarde van € 260. De houder van de extra Platinum Card heeft 

recht op een Privium Partner Membership ter waarde van € 110. Dit 

zijn de prijzen gepubliceerd op 19 mei 2022 op privium.nl.

Jaarlijks dinertegoed € 300
De Platinum hoofdkaarthouder ontvangt jaarlijks een tegoed tot 

maximaal € 150 op bestedingen bij deelnemende restaurants in 

Nederland en tot € 150 bij deelnemende restaurants in het buitenland. 

Hotelvoordelen € 650
De waarde van € 650 bestaat uit de gemiddelde waarde van de 

voordelen van het Fine Hotels & Resorts programma en The Hotel 

Collection, hieronder voor u uiteengezet. 

Gemiddelde waarde van € 500 door een Fine hotels & Resorts 

boeking van 2 nachten. De daadwerkelijk te ontvangen waarde kan 

varieren afhankelijk van het betreffende hotel/resort, de kamerprijs, 

de beschikbaarheid van een upgrade en het gebruik van de privileges. 

Daarnaast wordt een conservatieve waarde toegekend aan een 

boeking van 2 aangesloten overnachtingen in een hotel uit The Hotel 

Collection met de voordelen van $ 100 hotelcredit (€ 85) en een 

kamerupgrade (gemiddelde waarde van geselecteerde The Hotel 

Collection accomodaties). 

Verzekeringen € 500
Een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering zorgt dat u, uw directe 

familie en houders van een extra kaart met een gerust gevoel op reis 

kunnen zodra de reis met de American Express kaart is betaald. 

Aangezien de dekking is gekoppeld aan het gebruik van de kaart, is het 

niet een doorlopende verzekering. Maar door elke reis met de kaart te 

betalen, kan het hier wel het beste mee vergeleken worden. 

 

De waarde is gebaseerd op een doorlopende reis- en 

annuleringsverzekering met werelddekking (verblijf korter dan 

2 maanden) voor een familie met 2 kinderen waarin de aanvrager 

50 jaar is en de kinderen 20 jaar,  gevonden via meerdere websites 

(independer, ANWB, Nationale Nederlanden) op 19 mei 2022. 

Het product met de meest passende dekking is gekozen. De 

waarde is afgerond naar de dichtsbijzijnde 100. De aankoop- en 

autohuurverzekeringen zijn hierin nog niet meegenomen.

Membership Rewards € 160
Er is uitgegaan van de gemiddelde Platinum Cardmember uitgaves 

per jaar vermenigvuldigd met de gemiddelde verdienratio (inclusief 

bijvoorbeeld uitgaves via de American Express Travel website). 

De waarde per punt is gebaseerd op de waarde indien de punten 

ingewisseld worden via de ‘betalen met punten’ mogelijkheid in de 

American Express App. De waarde is afgerond naar de dichtsbijzijnde 

10-tal.

Loungebox On the go € 60
Er is uitgegaan van een gemiddelde waarde van een loungebox van  

€ 15 vermenigvuldigd met 4 loungeboxes. De frequentie is gebaseerd 

op een Platinum hoofdkaarthouder, de houder van de Extra Platinum 

Card en ieder één gast.

Business Companion Card € 225
Voor kaarthouders en ondernemers, die een Platinum Card hebben 

en zakelijke aankopen doen voor hun bedrijf, is er de Companion 

Card; een Business Gold Card, zonder extra kosten. 

Totaal € 3.175
Bovenop de voordelen genoemd in de berekening heeft u toegang 

tot bijzondere ervaringen die van onschatbare waarde zijn, zoals 

speciale Platinum Card arrangementen voor Wimbledon en Dutch 

Open en gereserveerde plaatsen bij concerten van topartiesten. 

Ook kunt u nog gebruik maken van voordelen bij duizenden andere 

hotels via The Vacation Collection en bij diverse hotelketens door de 

hogere status bij partnerprogramma’s zoals Hilton Honors, Radisson 

Rewards, Melia Rewards en Marriott Bonvoy. Tot slot heeft u ook 

voordelen bij diverse autohuurpartners. Kijk voor het complete 

overzicht op americanexpress.nl/platinum.

Toelichting bij de berekening


