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Registreren voor American Express @ Work® 
 
Om toegang tot de BTA Statements van uw bedrijf te krijgen, moet u bij American Express @ Work zijn geregistreerd. 
Nadat u door uw programmabeheerder bij American Express @ Work bent aangemeld, ontvangt u twee afzonderlijke 
e-mails met uw registratiegegevens. 
 
Volg de aanwijzingen op om de registratie te voltooien en toegang tot de Statements te krijgen: 
1.  U ontvangt een e-mail met een viercijferig persoonlijk identificatienummer (pincode) en een viercijferige datum 
(MMDD).  Bewaar deze e-mail, want u heeft zowel de pincode als de datum nodig om uw gebruikers-id en 
wachtwoord voor American Express @ Work in te stellen. 
2.  Om de beveiliging van uw account te waarborgen, ontvangt u een afzonderlijke e- mail met een unieke, willekeurig 
gegenereerde toegangscode en een link waarmee u uw account kunt instellen. 
 
U kunt de tweede e-mail binnen één à twee dagen na de eerste verwachten. Zorg ervoor dat u beide bij de hand heeft 
als u de registratie voltooit. De e-mails worden verstuurd door AmericanExpress@email2.americanexpress.com. Om 
ervoor te zorgen dat deze e-mails niet als SPAM worden behandeld, adviseren wij u bovengenoemd e-mail-adres aan 
uw adresboek toe te voegen. 
 

 

 
 
Veelgestelde vragen (FAQ) 
 
Wat moet ik doen als iemand anders in mijn bedrijf toegang tot de BTA Statements nodig heeft?  
Het aantal ontvangers van de BTA Statements binnen uw bedrijf is onbeperkt. Alleen uw programmabeheerder kan 
toegang tot de BTA Statements van uw bedrijf aanvragen. Neem contact op met hem/haar op als de ontvabgers van 
de Statements moeten worden gewijzigd.  
 
Wat moet ik doen als ik mijn e-mails niet kan vinden en de registratie niet kan voltooien? 
Als u één van beide e-mails kwijt bent of problemen ondervindt bij het registreren, kunt u contact opnemen met de 
American Express Data Support Group via +31 (0)20 2036763. 
 
Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord voor American Express @ Work ben vergeten? 
Op de website van American Express @ Work www.americanexpress.nl/atwork vindt u een link die u kunt gebruiken 
om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.  
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