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Beknopte specificatie voordelen The Platinum Card 

Uw Platinum Card geeft u toegang tot een wereld vol bijzondere Travel & Lifestyle privileges. The 
Platinum Card biedt u diverse voordelen. De lidmaatschapskosten zijn €58,50 per maand (€702 per 
jaar). 

Hieronder vindt u een beknopte specificatie van een aantal voordelen en services die onderdeel zijn 
van The Platinum Card, om u te helpen de kosten van uw Platinum lidmaatschap te declareren.  

Voordeel Van toepassing op Waarde per jaar 
Privium Plus membership Hoofdkaarthouder €215 
Priority Pass Prestige membership Hoofdkaarthouder €399 
Priority Pass Prestige membership Houder extra Platinum Card €399 
Een uitgebreide reis- en 
annuleringsverzekering 

Kaarthouder(s) en familieleden  €500 

Graag verwijzen wij u naar americanexpress.nl/platinum voor meer informatie. 

Met vriendelijke groet, 

American Express Europe S.A. 

Toelichting bij specificatie 
Privium Plus membership voor 1 persoon, ter waarde van €215 per jaar, zoals gepubliceerd op 
schiphol.nl/nl/privium. Priority Pass Prestige membership voor 2 personen, ter waarde van €399 per persoon per 
jaar. Een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering ter waarde van €500 per jaar.  

Deze specificatie is opgemaakt d.d. 1 mei 2019. Voorwaarden zijn van toepassing. Aan de informatie in deze 
specificatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

American Express Europe S.A. gevestigd en kantoorhoudende te Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanje, geregistreerd in het handelsregister van Spanje onder 
fiscaal identificatienummer A-82628041, valt onder toezicht van de Spaanse toezichthouder Banco de España, C/ Alcalá 48, 28014 Madrid, Spain. Op de activiteiten van 
American Express Europe S.A. in Nederland, gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, geregistreerd in het register van De Nederlandsche Bank (dnb.nl) 
en ingeschreven bij de KvK onder nummer 71660275, is Nederlandse regelgeving van toepassing waarvan de naleving onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank 
(DNB), Westeinde 1, 1017 ZN, Amsterdam. 

https://www.americanexpress.com/nl/voordelen/the-platinum-card/

