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Door wie wordt de American Express winactie BEAT THE PRO 13 & 14 september 2018 
(hierna: “Actie”) georganiseerd?  

 
Deze Actie is uitgeschreven door American Express Services Europe Limited, kantoorhoudende 
te Amsterdam Zuidoost gelegen aan de Hoogoorddreef 15, Atlas-Arena Amerika Gebouw (hierna: 
“American Express”). 
 
 
Toepasselijke Actievoorwaarden 
 

Op de Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Door aan de Actie deel te nemen 

aanvaardt de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Actie (hierna: “Deelnemer”) de inhoud 

van deze Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden kunnen te allen tijde kosteloos worden 

opgevraagd bij de Ledenservice via 020-504 8000 of via onderstaande link 
https://www.americanexpress.com/nl/voordelen/klm-open-2018.html  

Deze Actie is alleen geldig voor American Express kaarthouders. Van deelname aan de Actie zijn 
uitgesloten (1) natuurlijke personen jonger dan 18 jaar en (2) medewerkers van American 
Express. 
 
 
Wat kunt u winnen met de Actie? 
 
U kunt een plek winnen om te participeren aan BEAT THE PRO op donderdag 13 september of 
op vrijdag 14 september 2018. Details inzake BEAT THE PRO worden bekend gemaakt aan de 
winnaar voorafgaand aan het evenement. 
 
 
Welke periode kunt u meedoen met de Actie? 
 
De actie loopt van 28 augustus 2018 tot en met 7 september 2018 (hierna: “Actie Periode”). Alleen 
antwoorden gegeven via ondergenoemde kanalen tijdens deze periode komen in aanmerking om 
mee te doen met de Actie. 
 
 
Hoe kunt u meedoen met de Actie? 
 
U komt in aanmerking om mee te doen aan de WINACTIE BEAT THE PRO voor donderdag 13 
september of vrijdag 14 september 2018 indien u het juiste antwoord geeft op de prijsvraag binnen 
de bovengenoemde Actieperiode. U kunt reageren op de American Express Facebook post van 
28 augustus 2018 door middel van een reactie op deze post. Of door uw juiste antwoord te sturen 
aan KLMOPEN@aexp.com naar aanleiding van de ontvangen nieuwsbrief van American Express 
op 3 september 2018. Indien er meerdere personen het juiste antwoord geven, gaan wij over tot 
een loting waarin wij op 10 september 2018 de prijswinnaars bekend zullen maken. U komt alleen 
in aanmerking om te participeren aan Beat The Pro indien u een zogenoemde (golf) handicap 
heeft van maximaal 18. 

https://www.americanexpress.com/nl/voordelen/klm-open-2018.html
mailto:KLMOPEN@aexp.com
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 Alleen kaarthouders met een geldige kaart (hierna gedefinieerd) komen in aanmerking 
voor de Actie in overeenstemming met deze Voorwaarden. Volgens deze Voorwaarden 
wordt onder een "geldige kaart" verstaan een American Express® kaart die is uitgegeven 
door American Express Services Europe Ltd. in Nederland waarbij Corporate Cards en 
Business Cards zijn uitgesloten.  

 Uw account voldoet aan de voorwaarden van de Overeenkomst voor de American 
Express Consumenten Kaarthouders (er is bijvoorbeeld geen sprake van een 
betalingsachterstand) en aan de voorwaarden van het Membership Rewards- of Flying 
Blue programma.  

 
 
Hoe wordt de winnaar van BEAT THE PRO gekozen? 
 
De winnaar van de Actie wordt bepaald middels een trekking uitgevoerd door een onafhankelijk 
persoon op uiterlijk 10 september 2018. De winnaars zullen individueel worden geïnformeerd via 
e-mail of via een privé bericht via Facebook en erna per email of telefonisch worden 
gecontacteerd zodra geverifieerd is dat de winnaar een American Express kaarthouder betreft. 
Als American Express de winnaar niet kan contacteren na meermaals proberen, dan behoudt 
American Express het recht om de Actie toe te kennen aan een andere deelnemer. De Actie is 
persoonsgebonden en is niet overdraagbaar, inwisselbaar of op verzoek van de winnaar uit te 
keren in geld. U kunt tijdens de Actie Periode slechts eenmaal in aanmerking komen om mee te 
doen aan BEAT THE PRO. Bij weigering of niet aanvaarding van de Actie, wordt deze aan een 
andere winnaar toegewezen. American Express is in dat geval gerechtigd om een andere winnaar 
te trekken. Nadat de winnaar bericht heeft ontvangen dat hij de Actie heeft gewonnen, wordt de 
winnaar geïnformeerd over de tijden en andere details.  
 
 
Rechten en verplichtingen American Express 
 
American Express behoudt zich het recht voor deze Actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen 
en/of deze Actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist. 
American Express zal de eventueel ter zake de Actie verschuldigde kansspelbelasting voor haar 
rekening nemen. In een situatie waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist American 
Express. 
 
 
Facebook 

Deze Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook 

en is ook niet geassocieerd met Facebook. Deelnemers aan deze actie kunnen Facebook op 

geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor deze Actie. American Express vrijwaart Facebook 

van eventuele vorderingen van deelnemers in verband met de Actie. 
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Overige 
American Express handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 
2014. Indien u klachten heeft over de WINACTIE BEAT THE PRO of over de toepasselijke 
Actievoorwaarden kunt u contact opnemen met de Ledenservice via 020-504 8000. Een 
schriftelijke klacht kunt u via het volgende adres indienen:  
 

American Express Services Europe Limited 
T.a.v. Ledenservice / Winactie Beat the pro 
Hoogoorddreef 15 (Atlas-Arena, gebouw Amerika) 
1101 BA  AMSTERDAM 
Nederland 

 

 


