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Algemene voorwaarden: 

Uitsluitende voorwaarden: 

 • Dit voordeel is alleen beschikbaar voor kaarthouders van consumenten kaarten uitgegeven 

door American Express Platinum en Centurion in Nederland. Als u overstapt op een nieuw 

kaartproduct dat niet in aanmerking komt voor dit voordeel, wordt de inschrijving verwijderd 

van uw kaartrekening.  

• Dit voordeel is van toepassing op uitgaven op de hoofdkaart waarop de aanbieding 

geregistreerd is, maar ook alle extra kaarten die gekoppeld zijn aan dezelfde kaartrekening.  

• Dit voordeel is niet geldig voor transacties die worden gedaan met behulp van 

betaalplatformen.  

• Voordeel alleen beschikbaar bij deelnemende restaurants.  

• Lijst met deelnemende restaurants is onderhevig aan wijzigingen, controleer deze voor u 

gaat dineren omdat u mogelijk niet meer in aanmerking komt voor het tegoed.  

• Kaarthouders kunnen een transactietarief van 2,99% in rekening gebracht krijgen voor 

transacties die worden gedaan in andere valuta dan de euro. Dit bedrag komt niet in 

aanmerking voor het tegoed.  

• Voordeel alleen beschikbaar voor dine-in services en geen afhaal- of bezorgservices.  

• Uitgesloten van voordeel: aankoop van cadeaukaarten en vouchers, transacties voor 

deposito's van tevoren in rekening gebracht door het restaurant, annulerings- en no-

showkosten, afhaal- en bezorgservices.  

 

Voorwaarden voor hernieuwing:  

• Geregistreerde kaartrekeningen komen in aanmerking voor een maximaalbedrag van € 150 

aan tegoeden bij deelnemende restaurants in Nederland en een maximaalbedrag van € 150 

aan tegoeden bij deelnemende restaurants in het buitenland per jaar.  

• Alleen in stappen van € 1 elk, beschikbaar per kaartrekening, tot een maximum van € 300 

(€ 150 in Nederland en € 150 in het buitenland) geldig tegen hetzelfde niveau van uitgaven 

alleen bij de daarvoor in aanmerking komende restaurants. Lagere uitgaven, maar niet gelijk 

aan € 1, tellen op tot het volgende tegoed, tot een maximum van € 300 (€ 150 in Nederland 

en € 150 in het buitenland).  

• Na het registreren van uw kaart wordt het voordeel automatisch jaarlijks hernieuwd op 1 

januari 2023 tot en met 31 december 2024.  

• Tegoed dat niet wordt gebruikt tijdens de voordeelperiode gaat niet mee naar de volgende 

periode en komt te vervallen. Als u uw tegoed niet heeft ingewisseld op de laatste dag van de 

periode voor het voordeel wordt hernieuwd, verspeelt u het te ontvangen tegoed.  

• Alle transacties moeten voor het einde van de voordeelperiode (31 december) zijn 

ingediend om in aanmerking te komen voor het voordeel. Als het restaurant het indienen van 

uw transactie vertraagt, kan uw aankoop meetellen voor de volgende voordeelperiode, 

indien van toepassing.  

• Het voordeel is gelinkt aan uw kaart en wordt jaarlijks op 1 januari hernieuwd. Na het 

registreren van uw kaart wordt het voordeel jaarlijks automatisch hernieuwd voor de 

voordeelperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. De einddatum van het 

Dining voordeel is onder voorbehoud en kan zoals alle andere voordelen gelinkt aan uw 

kaart, op elk moment gewijzigd worden naar ons eigen goeddunken. De einddatum van het 

voordeel kan dus vóór de genoemde datum eindigen. Als dit gebeurt, zullen we u tijdig op de 

hoogte stellen van de wijziging.  

 

https://www.americanexpress.com/nl-nl/benefits/diningbenefit/
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Standaard voordeelvoorwaarden:  

• Deze voordeelvoorwaarden (inclusief de bovenstaande omschrijving van het voordeel) 

omschrijven de belangrijkste termen alleen voor het geselecteerde voordeel en voor de 

gespecificeerde inschrijvingsperiode en kan onderhevig zijn aan wijzigingen voor elke 

opvolgende inschrijvingsperiode. American Express behoudt zich het recht voor om 

wijzigingen aan te brengen in de voordeelvoorwaarden. Als dit gebeurt, stellen wij u op de 

hoogte van de wijzigingen en eventuele herinschrijvingsvereisten voor de volgende 

inschrijvingsperiode. Zorg dat u deze goed leest.  

• Niet alle kaarten komen in aanmerking voor dit voordeel. Als uw kaart hiervoor niet in 

aanmerking komt, ziet u het voordeel niet en kunt u het voordeel niet op de kaart 

registreren. 

 • Beschikbaarheid voor dit voordeel is onderhevig aan wijzigingen op basis van de status van 

uw kaartrekening. Als u niet langer in aanmerking komt voor dit voordeel in verband met een 

wijziging aan de status van uw kaartrekening, waaronder maar niet beperkt tot frauduleuze 

meldingen, wordt het voordeel verwijderd van uw kaartrekening.  

• Tegoeden worden toegewezen voor transacties die daarvoor in aanmerking komen met 

gebruikmaking van uw kaart tijdens de voordeelperiode, zoals boven en in deze 

voordeelvoorwaarden en algemene voorwaarden uitgelegd. Een tegoed zou binnen vijf 

dagen na de datum waarop u een daarvoor in aanmerking komende transactie heeft gedaan 

op uw kaartoverzicht moeten verschijnen, maar het kan tot 150 dagen na de 

transactiedatum duren.  

• Door het voordeel op uw kaart te registreren, gaat u akkoord met al onze 

voordeelvoorwaarden.  

• Dit voordeel is alleen van toepassing op aankopen op de kaart waarop het voordeel is 

geregistreerd en extra kaarten op dezelfde kaartrekening (ook wanneer de kaart is 

toegevoegd aan een mobiele portemonnee). 

 • Aankopen die worden gedaan via betaalplatformen komen niet in aanmerking en tellen 

niet mee voor uw uitgaven voor het voordeel. Een betaalplatform is een tussenpersoon die 

betalingen accepteert namens de verkoper van de goederen/diensten. Betaalplatformen 

kunnen ook bepaalde online betaalplatformen/marktplaatsen zijn en entiteiten die bepaalde 

kaartacceptatieproducten aanbieden (zoals mobiele kaartlezers) aan verkopers van 

goederen/diensten;  

• Toegewezen tegoed kan worden teruggedraaid als de kwalificerende transactie wordt 

terugbetaald of geannuleerd. Elk misbruik, zoals redelijkerwijs door ons bepaald, met 

betrekking tot uw inwisseling van dit voordeel kan resulteren in het terugdraaien van een 

toegewezen tegoed en niet meer in aanmerking komen voor toekomstige voordelen en 

andere aanbiedingen. Dit terugdraaien kan plaatsvinden tot maximaal 180 dagen na de 

einddatum voor de aanmelding voor het voordeel. Houd er rekening mee dat als een 

toegewezen tegoed wordt teruggedraaid nadat u uw rekening heeft betaald, u mogelijk op 

een negatief saldo komt.  

• We gebruiken uw persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, kaartnummer en 

transactiegegevens om uw deelname aan het voordeel te beheren en uw uitgaven te volgen. 

Raadpleeg onze privacyverklaring voor kaarthouders voor details over hoe we uw 

persoonlijke gegevens gebruiken. 

https://www.americanexpress.com/nl/legal/online-privacyverklaring.html?inav=nl_legalfooter_privacy

