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Corporate Meeting Card Terms of Use

1. Acceptance/Subject Matter of Agreement
This document sets out the terms of use of the American Express Corporate 
Meeting Card. Please read it very carefully and keep it for your reference. By 
submitting a Cardmember Authorisation (or, if earlier, signing or using the Card), 
You agree to ensure all Cardmembers comply with these Terms of Use. These 
Terms of Use shall be open ended and form part of our Agreement with You. 

2. Definitions
Unless otherwise stated, any definitions used in these Terms of Use shall 
have the same meanings as those set out in the American Express Corporate 
Payments Terms and Conditions. 

3. Use of Cards/Codes
a. When using the Card the Cardmember acts in his/her capacity as your 

authorised representative and on your behalf.
b. When a Cardmember presents the Card to a Merchant and authorises 

a purchase by either entering the Code or signing for the purchase, the 
Cardmember will be deemed to have consented on your behalf that the 
Account we maintain in relation to the Card will be debited for payment. 
For online, telephone or mail order purchases and, any Recurring Charges, the 
Cardmember will be deemed to agree to the transaction on your behalf when 
he provides the Card number and related Card/Account details and follows 
the Merchant’s instructions for processing the payment. The Cardmember 
may also be deemed to consent to a transaction on your behalf in any 
agreement he enters into with a Merchant in which an amount is specified 
in such agreement and the Cardmember has authorised the Merchant to debit 
the Card for the transaction. 

c. A Cardmember may also verbally consent or confirm his agreement to all or 
part of a Charge directly with us after a Charge has been submitted. Neither 
You nor the Cardmember can cancel Charges once they have been authorised.

d. To prevent misuse of the Card, You must ensure that the Cardmember:
i) signs the Card in ink as soon as it is received;
ii) keeps the Card secure at all times;
iii) does not let anyone else use the Card;
iv) retrieves the Card after making a Charge; 
v) never gives out Card details, except when using the Card in accordance 

with these Terms of Use; and
vi) checks he/she is in possession of the Card on a regular basis and informs 

You immediately if the Card is lost, stolen or misplaced. 
e. To protect the Codes (including the PIN), You must instruct the Cardmember to:

i) memorise the Code;
ii) destroy our communication informing the Cardmember of the Code 

(if applicable);
iii) not write the Code on the Card;
iv) not keep a record of the Code with or near the Card or Account details;
v) not tell the Code to anyone or otherwise allow access to it (except for 

the telephone code established for use on your Account which may be 
provided to us by telephone);

vi) not choose a Code (if the Cardmember selects a Code) that can easily 
be associated with the Cardmember name, date of birth or telephone 
number; and

vii) take care to prevent anyone else seeing the Code when entering it into 
an ATM or other electronic device.

4. Permitted Uses
a. You shall instruct the Cardmember to comply with these Terms of Use and with 

your instructions, policies and procedures when using the Card. You may have 
separate policies and procedures that You should ensure the Cardmember is aware 
of when using the Card. Your policies and procedures may hold the Cardmember 
accountable for use or misuse of the Card, including fraudulent use of the Card, 
failure to take reasonable care of the Card, Codes, and Card details. You shall 
procure that the Cardmember consults with the Programme Administrator for 
the Account to find out more about your policies and procedures.

b. The Cardmember is the only person who may use the Card. The Card is issued 
solely for the purchase of goods and/or services for your business purposes.

c. The Cardmember may use the Card, subject to any restrictions set out 
in these  Terms of Use, to pay for goods and/or services from Merchants 
who accept the Card, except where You have restricted use of the Card at 
a Merchant. 

d. If we agree, the Cardmember may also use the Account to obtain Cash 
Advances at any ATM that accepts the Card.

e. If permitted by the Merchant, the Cardmember may return to the Merchant 
goods or services obtained using the Card and receive a credit to the Account.

f. Any termination or expected termination of employment or of any other 
association of the Cardmember with You and the effective date of such 
termination has to be notified to the Programme Administrator and us. 

5. Cash Advances
a. Participation in the Express Cash Service (or any Cash Advance facility), 

which allows Cardmembers to obtain Cash Advances, is permitted for use 
with the Card if You permit and is governed by our Agreement with You. If 
we agree with You to allow a Cardmember to obtain Cash Advances then:
i) the Cardmember must be enrolled in the Express Cash Service (or any 

other Cash Advance facility) and usethe Code as assigned to access 
ATMs that accept the Card;

ii) you may by notification to us stop the Cardmember from using the 
Express Cash Service (or any other Cash Advance facility) at any time 
and Cash Advances will no longer be available to the Cardmember;

iii) we may impose limits and restrictions on Cash Advances such as the 
minimum and maximum limits that apply to Cash Advances for each 
Charge, day, Statement period or otherwise;

iv) participating financial institutions and ATM operators may also impose 
their own limits and restrictions on Cash Advances such as limits on 
the number of Cash Advances, the amount of each Cash Advance and 
access to and available services at ATMs;

v) we reserve the right, without cause and without providing any notice 
to the Cardmember, to terminate access to Cash Advances and ATMs, 
even if the Account is not in default;

vi) fees apply for Cash Advances and are set out in our Agreement with 
You. The ATM provider may also charge a fee; and

vii) You must ensure Cardmember complies with any instructions You 
provide to Cardmember in relation to Cash Advances.

6. Statements 
You must instruct the Cardmember to always check each Statement for 
accuracy and to contact us as soon as possible if more information about a 
Charge on any Statement is needed. If the Cardmember has a question about 
or a concern with a Statement or any Charge on it, the Cardmember should 
inform us immediately. We will expect this to be within one (1) month of 
receipt of the Statement and if You or the Cardmember do not query a Charge 
that they believe is unauthorised or inaccurate within this period You will 
be liable for the unauthorised Charge. If the Company fails to contest the 
accuracy of the Statement or the debit entries within such period after the 
Statement has been made available, claims and objections to the debit entries 
(such as for example demands for reimbursement) shall be excluded. If we 
request, You must procure that the Cardmember promptly provides us with 
written confirmation of the question or concern and any information we may 
require that relates to the question or concern. 

7. Online Statement Service Terms and Conditions
a. If the Cardmember is enrolled in our Online Statement Service the 

Cardmember may access the service via our web site, using the Security 
Information. Once enrolled, the Cardmember will not receive paper 
Statements unless we have reason to send one such as if the Account is 
overdue. When you are registered for our online services, you may also view 
your PIN via the secured online services.

b. The Security Information is confidential and You must ensure it is kept 
strictly confidential and is not shared with any other person or recorded in 
an insecure location accessible to anyone else. We are not responsible for any 
misuse of the Online Statement Service or View PIN or for any disclosure 
of confidential information by us where the Cardmember has failed to take 
reasonable precautions to maintain the Security Information.
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Gebruiksvoorwaarden Corporate Meeting Card

1. Aanvaarding/Onderwerp van de Overeenkomst
Dit document omschrijft de gebruiksvoorwaarden van de American Express 
Corporate Meeting Card. Lees dit document zorgvuldig door en bewaar het zodat 
u het kunt raadplegen. Door het indienen van een Kaarthouder Aanvraagformulier 
voor de Corporate Meeting Card (of, indien dat eerder plaatsvindt, door het 
ondertekenen of gebruik van de Kaart), stemt u ermee in dat u ervoor zorgt dat de 
Kaarthouders deze Gebruiksvoorwaarden naleven. Deze Gebruiksvoorwaarden 
gelden voor onbepaalde tijd en vormen onderdeel van onze Overeenkomst met u.

2. Definities
Tenzij anders vermeld, hebben de definities die in deze Gebruiksvoorwaarden 
worden genoemd dezelfde betekenis als die worden vermeld in de 
American Express Corporate Payments Algemene Voorwaarden.

3. Gebruik van Kaarten/Codes
a. Bij het gebruik van de Kaart handelt de Kaarthouder in zijn/haar hoedanigheid 

als uw gevolmachtigde vertegenwoordiger en namens u.
b. Wanneer een Kaarthouder de Kaart toont aan een Kaartaccepterend Bedrijf 

en de aankoop goedkeurt door de betreffende Code in te toetsen of door het 
tekenen voor de aankoop, wordt de Kaarthouder geacht namens u ermee in 
te stemmen dat de door ons beheerde en aan de Kaart gekoppelde Rekening 
wordt gedebiteerd ten einde de betaling te voldoen. Voor online aankopen, 
telefonische aankopen of aankopen per postorder en voor Periodieke 
Bestedingen, wordt de Kaarthouder geacht namens u in te stemmen met 
de transactie zodra hij/zij het Kaartnummer en de betreffende Kaart-/
Rekeninggegevens verstrekt en de instructies van het Kaartaccepterende 
Bedrijf voor verwerking van de betaling opvolgt. De Kaarthouder kan tevens 
worden geacht namens u te hebben ingestemd met een transactie ingeval hij/
zij een overeenkomst aangaat met een Kaartaccepterend Bedrijf waarin een 
bedrag wordt gespecificeerd en de Kaarthouder het Kaartaccepterende Bedrijf 
heeft gemachtigd om de Kaart te debiteren voor die transactie.

c. Een Kaarthouder kan tevens mondeling instemmen of bevestigen dat hij/zij 
ermee instemt dat een Besteding direct door ons wordt afgehandeld nadat 
een Besteding is ingediend. Zodra de Bestedingen zijn goedgekeurd, kan u 
noch de Kaarthouder de Besteding annuleren.

d. Om misbruik van de Kaart te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat 
de Kaarthouder:
i) de Kaart met pen tekent zodra de Kaart is ontvangen;
ii) de Kaart te allen tijde op een veilige plek bewaart;
iii) niemand anders gebruik laat maken van de Kaart;
iv) de Kaart na Bestedingen terugneemt;
v) de gegevens van de Kaart niet vrijgeeft, tenzij dat in overeenstemming 

is met deze Gebruiksvoorwaarden; en
vi) regelmatig controleert dat hij/zij over de Kaart beschikt en u onmiddellijk 

in kennis stelt ingeval de Kaart is verloren, gestolen of zoekgeraakt.
e. Ter bescherming van de Codes (waaronder de pincode), dient u de 

Kaarthouder te vragen om:
i) de Code uit zijn/haar hoofd te leren;
ii) de melding te vernietigen waarmee de Kaarthouder in kennis is gesteld 

van de Code (indien van toepassing);
iii) de Code niet op de Kaart te schrijven;
iv) de Code niet te bewaren bij of in de nabijheid van de Kaart of de gegevens 

van de Rekening;
v) de Code niet aan anderen bekend te maken of op andere wijze toegang 

te verschaffen tot de Code (tenzij het gaat om de telefooncode bedoeld 
voor gebruik van uw Rekening en welke door ons telefonisch aan u 
verstrekt kan worden);

vi) geen Code te kiezen (ingeval de Kaarthouder zijn eigen Code kan 
kiezen) die eenvoudig in verband kan worden gebracht met de naam, 
de geboortedatum of de telefoonnummers van de Kaarthouder; en

vii) ervoor te zorgen dat anderen de Code niet kunnen zien wanneer die 
wordt ingetoetst op een geldautomaat of een ander elektronisch apparaat.

4. Toegestaan gebruik
a. U dient de Kaarthouders op te dragen deze Gebruiksvoorwaarden en uw 

voorschriften, beleid en procedures na te leven bij het gebruik van de Kaart. 
Indien u beschikt over een additioneel c.q. separaat beleid en/of additionele 
c.q. separate procedures, dient u ervoor te zorgen dat de Kaarthouder daarvan 
op de hoogte is bij het gebruik van de Kaart. Op grond van uw beleid en 
procedures kan de Kaarthouder aansprakelijk worden gesteld voor het 
gebruik of misbruik van de Kaart, waaronder het frauduleuze gebruik van 
de Kaart en onzorgvuldig gebruik van de Kaart, Codes en de Kaartgegevens. 
U dient ervoor te zorgen dat de Kaarthouder de Programmabeheerder van 
de Rekening raadpleegt voor meer informatie over uw beleid en procedures.

b. De Kaart mag uitsluitend worden gebruikt door de Kaarthouder. De Kaart 
is uitsluitend uitgegeven voor de aanschaf van goederen en/of diensten voor 
uw zakelijke doeleinden.

c. De Kaarthouder mag de Kaart gebruiken, behoudens de in deze 
Gebruiksvoorwaarden genoemde beperkingen, voor het betalen van goederen 
en/of diensten van Kaartaccepterende Bedrijven die de Kaart accepteren, tenzij het 
gebruik van de Kaart niet is toegestaan bij een bepaald Kaartaccepterend Bedrijf.

d. Indien wij daarmee instemmen, kan de Kaarthouder de Rekening tevens 
gebruiken voor het opnemen van contant geld bij geldautomaten waar de 
Kaart wordt geaccepteerd.

e. Indien het Kaartaccepterende Bedrijf dat toestaat, kan de Kaarthouder de 
met de Kaart aangeschafte goederen of diensten retourneren aan dat bedrijf 
en het bedrag laten terugstorten op de Rekening.

f. Beëindiging of verwachte beëindiging van de dienstbetrekking of van andere 
mogelijke verbintenissen tussen de Kaarthouder en u en de ingangsdatum 
daarvan dient aan de Programmabeheerder en aan ons te worden gemeld.

5. Contante Opnames
a. Er kan met de Kaart gebruik worden gemaakt van de Express Cash Service (of van 

andere faciliteiten inzake Contante Opnames), waardoor Kaarthouders Contante 
Opnames kunnen doen, indien u daar toestemming voor geeft en dat staat 
vermeld in onze Overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Indien u van ons 
toestemming krijgt voor Kaarthouders om Contante Opnames te ontvangen, dan:
i) dient de Kaarthouder aangemeld te worden voor de Express Cash 

Service (of andere faciliteiten inzake Contante Opnames) en de aan de 
Kaarthouder toegewezen Code voor het gebruik van geldautomaten die 
de Kaart accepteren;

ii) kunt u door middel van een kennisgeving aan ons het gebruik door de 
Kaarthouder van de Express Cash Service (of andere faciliteiten inzake 
Contante Opnames) te allen tijde stopzetten. De Contante Opnames 
zijn dan niet langer beschikbaar voor de Kaarthouder;

iii) kunnen wij limieten en beperkingen stellen op de Contante Opnames, zoals 
minimum- en maximumlimieten die van toepassing zijn op Contante Opnames 
voor Bestedingen, de dag, de Rekeningoverzichtperiode of anderszins.

iv) kunnen deelnemende financiële instellingen en beheerders van 
geldautomaten tevens hun eigen limieten en beperkingen stellen op de 
Contante Opnames, zoals het aantal Contante Opnames, de hoogte van 
de Contante Opnames en toegang en beschikbaarheid van de diensten 
op de geldautomaten.

v) behouden wij ons het recht voor de toegang tot de Contante Opnames 
en de geldautomaten te beëindigen, zelfs als er geen sprake is van een 
tekortkoming ten aanzien van de Rekening, zonder opgave van reden of 
dat daarvoor een kennisgeving aan de Kaarthouder nodig is;

vi) zijn er vergoedingen van toepassing op de Contane Opnames welke zijn 
omschreven in de tussen u en ons gesloten Overeenkomst. De beheerder 
van de geldautomaat kan eveneens een vergoeding in rekening brengen; en

vii) dient u ervoor te zorgen dat de Kaarthouder de voorschriften naleeft 
die u aan de Kaarthouder heeft bekendgemaakt in verband met de 
Contante Opnames.

6. Rekeningoverzichten 
U dient de Kaarthouder op te dragen altijd de Rekeningoverzichten te 
controleren op juistheid en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen 
indien er aanvullende gegevens nodig zijn ten aanzien van een Besteding op 
een Rekeningoverzicht. Indien een Kaarthouder vragen heeft over of problemen 
heeft met een Rekeningoverzicht of een daarop vermelde Besteding, dient de 
Kaarthouder ons onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Wij verwachten dat 
dit binnen één (1) maand na ontvangst van het Rekeningoverzicht plaatsvindt 
en ingeval u of de Kaarthouder binnen deze termijn geen navraag doet over een 
Besteding waarvan wordt gedacht dat die niet is goedgekeurd of onjuist is, bent u 
aansprakelijk voor de ongeautoriseerde Besteding. Indien de Onderneming binnen 
die termijn nadat het Rekeningoverzicht beschikbaar is gesteld, de juistheid van 
het Rekeningoverzicht of de debetboekingen niet betwist, worden vorderingen en 
bezwaren ten aanzien van de debetboekingen (zoals verzoeken tot terugbetaling) 
uitgesloten. Op ons verzoek dient u ervoor te zorgen dat de Kaarthouder ons 
onverwijld een schriftelijke bevestiging verstrekt waarin de vraag of het probleem 
en de eventueel door ons benodigde gegevens met betrekking tot de vraag of het 
probleem staan vermeld.

7. Gebruiksvoorwaarden Online Statement Service
a. Indien de Kaarthouder bij onze Online Statement Service is aangemeld, heeft 

de Kaarthouder met behulp van de Beveiligingsgegevens via onze website 
toegang tot de dienst. Zodra de Kaarthouder is aangemeld, ontvangt hij/
zij geen papieren Rekeningoverzichten meer, tenzij er reden is een papieren 
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Corporate Meeting Card Terms of Use

c. If we detect that the e-mail address the Cardmember has provided is invalid, 
that e-mails are returned, or are not received by the Cardmember, we may 
revert to sending the Cardmember printed Statements through the post or 
may attempt to contact the Cardmember or You.

d. When a Statement is made available, we will send the Cardmember 
a  notification to the e-mail address which has been provided to us by 
each Cardmember to advise him/her that the Statement is ready to view online.

e. We will not be responsible in the case where any e-mail sent to the Cardmember 
under these Terms of Use is not received by the Cardmember due to the 
Cardmember’s e-mail address having changed without notification to us or 
being invalid or due to systems failure, interruptions in the communications 
systems or other reasons outside our control.

f. You will advise the Cardmember that if the Cardmember does not receive 
the notification e-mail, the Cardmember can obtain the Corporate Meeting 
Card Account balance either by logging on to our Online Statement Service 
via our web site, or calling the Customer Service telephone number printed 
on the reverse of the Card.

g. You will instruct the Cardmember to access his/her online Statements 
regularly. Each online Statement is kept available online for six (6) months. 
The Cardmember can print out Statement data and/or keep a permanent 
copy on a data carrier. 

8. Loss, Theft and Misuse 
a. You shall instruct the Cardmembers to immediately inform the Programme 

Administrator if the Cardmember has reason to assume that: 
i) a Card is lost or stolen;
ii) a Replacement Card has not been received by the Cardmember;
iii) a Code becomes known by a third party;
iv) there is suspicion that a Card or Account is being misused or a 

transaction is unauthorised; or 
v) there is suspicion that a transaction has been processed incorrectly.

b. If a lost or stolen Card (if issued in physical form) is subsequently retrieved, 
or if we renew a Card with a new Card on the same Account, the Cardmember 

may not use the lost, stolen or expired Card. The Replacement Card must be 
used instead. You must ensure that the Cardmember reports the retrieval of the 
Card immediately to us, and must cut the Card in two or otherwise destroy it.

c. You must ensure that the Cardmember gives us all the information in 
possession of the Cardmember as to the circumstances of any loss, theft or 
misuse of the Card. We may disclose to relevant third parties any information 
that we consider relevant to any investigation.

9. Communicating with the Cardmember
a. We may communicate with Cardmembers by electronic means any 

Communications for our products and services, under the Corporate Meeting 
Card Programme, and all such Communications will be considered to have 
been provided in writing. 

b. We may send the Statement and any other Communication (including changes 
to these Terms of Use) by post, e-mail, SMS, insertion of the relevant note 
in the Statement (or Statement insert) or via the Online Statement Service 
or through links on webpages accessible via the Online Statement Service or 
any combination of these and You will instruct Cardmembers to access all 
such Statements and other Communications.

c. All electronic Communications that we make available including a Statement 
will be deemed to be received on the day that we send the notification e-mail 
and/or post the electronic Communication online even if the Cardmember 
does not access the electronic Communication that day. 

d. You will instruct the Cardmember to keep us up to date with his/her name, email 
addresses, residential address, postal mailing address and phone numbers and 
other contact details for delivering Communications under this Agreement. We 
shall not be responsible for any fees or charges or any other damage suffered by 
the Cardmember and/or You, if You fail to instruct Cardmembers to keep us up 
to date or if Cardmembers fail to tell us about changed information. 

10. No Enrolment in the Membership Rewards® Programme
Cardmembers are ineligible for enrolment in the Membership Rewards 
Programme. 
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Gebruiksvoorwaarden Corporate Meeting Card

overzicht te sturen, bijvoorbeeld ingeval van een achterstallige Rekening. 
Wanneer u bent geregistreerd voor onze Online Services kunt u ook uw 
pincode online bekijken (“Pinbeheer”).

b. De Beveiligingsgegevens zijn vertrouwelijk en u dient ervoor te zorgen dat 
deze strikt geheim wordt gehouden en niet wordt gedeeld met anderen of 
wordt bewaard op een onbeveiligde locatie die toegankelijk is voor anderen. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van de Online Statement Service 
of het Pinbeheer of voor bekendmaking van vertrouwelijke informatie door 
ons, indien de Kaarthouder heeft verzuimd redelijke voorzorgsmaatregelen 
te treffen ten einde de Beveiligingsgegevens geheim te houden.

c. Indien wij merken dat het door de Kaarthouder verstrekte e-mailadres 
ongeldig is, e-mails worden teruggezonden of dat de Kaarthouder de 
e-mails niet ontvangt, kunnen wij overgaan tot het versturen van papieren 
Rekeningoverzichten via de post aan de Kaarthouder of kunnen wij proberen 
contact met u of de Kaarthouder op te nemen.

d. Zodra het Rekeningoverzicht beschikbaar is gesteld, sturen wij een melding 
naar het door de Kaarthouder aan ons verstrekte e-mailadres van de 
Kaarthouder ten einde hem/haar te melden dat het Rekeningoverzicht online 
geraadpleegd kan worden.

e. Wij zijn niet aansprakelijk ingeval een uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden 
aan de Kaarthouder verzonden e-mail niet is ontvangen door de Kaarthouder, 
doordat het e-mailadres van de Kaarthouder is gewijzigd zonder dat wij 
daarvan in kennis zijn gesteld of doordat het ongeldig is of vanwege een 
systeemfout, onderbrekingen in de communicatiesystemen of andere 
oorzaken die buiten onze macht liggen.

f. U meldt de Kaarthouder dat ingeval de Kaarthouder geen melding via de e/
mail ontvangt, de Kaarthouder het saldo van de Corporate Meeting Card 
Account kan inzien door in te loggen op onze Online Statement Service via 
onze website, of door het telefoonnummer van onze Ledenservice te bellen 
dat achterop de Kaart staat vermeld.

g. U draagt de Kaarthouder op zijn/haar Rekeningoverzichten regelmatig te 
raadplegen. De online Rekeningoverzichten blijven gedurende zes (6) maanden 
beschikbaar. De Kaarthouder kan de gegevens van het Rekeningoverzicht 
uitprinten en/of voor onbepaalde tijd bewaren op een gegevensdrager.

8. Verlies, diefstal en misbruik
a. U dient de Kaarthouder op te dragen de Programmabeheerder onmiddellijk 

in kennis te stellen indien de Kaarthouder reden heeft aan te nemen dat:
i) een Kaart is verloren of gestolen;
ii) een Vervangende Kaart niet door de Kaarthouder is ontvangen;

iii) een derde de Code kent;
iv) er een vermoeden bestaat dat een Kaart of Rekening wordt misbruikt of 

dat er een onbevoegde transactie heeft plaatsgevonden; of 
v) er een vermoeden bestaat dat een transactie onjuist is verwerkt.

b. Indien een verloren of gestolen Kaart (ingeval van een fysieke Kaart) 
vervolgens wordt teruggevonden of indien wij een Kaart vervangen met 
een nieuwe Kaart op dezelfde Rekening, is de Kaarthouder gehouden de 
verloren, gestolen of verlopen Kaart niet te gebruiken. In plaats daarvan dient 
de Vervangende Kaart gebruikt te worden. U dient ervoor te zorgen dat de 
Kaarthouders ons onmiddellijk meldt dat een Kaart is teruggevonden en de 
Kaart in tweeën knipt of vernietigt.

c. U dient ervoor te zorgen dat de Kaarthouder alle gegevens verstrekt waarover 
hij/zij beschikt met betrekking tot het verlies, de diefstal of het misbruik van 
de Kaart. Wij kunnen gegevens die wij van belang achten voor onderzoek 
bekendmaken aan relevante derden.

9. Communicatie met Kaarthouders
a. Wij kunnen met Kaarthouders elektronisch over onze producten en diensten 

communiceren, uit hoofde van het Corporate Meeting Card-programma, en 
dergelijke Communicatie wordt geacht schriftelijke te zijn verstrekt.

b. Wij verzenden het Rekeningoverzicht of de Communicatie (waaronder 
wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden) per post, per e-mail, per SMS, 
informatie op het Rekeningoverzicht of via de Online Statement Service of via 
links op websites die via de Online Statement Service te bereiken zijn of een 
combinatie hiervan. U draagt de Kaarthouders op om die Rekeningoverzichten 
en andere Communicatie te raadplegen.

c. Alle door ons beschikbaar gestelde elektronische Communicatie, waaronder 
een Rekeningoverzicht, wordt geacht te zijn ontvangen op de dag waarop wij 
de notificatie per e-mail verzenden en/of online melden, zelfs indien u op die 
dag de Communicatie niet raadpleegt.

d. U draagt de Kaarthouder op ons op de hoogte te stellen van zijn/haar naam, 
e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers en andere contactgegevens 
voor het verzenden van Communicatie uit hoofde van deze Overeenkomst. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor door de Kaarthouder en/of door u betaalde 
of gemaakte vergoedingen, kosten of geleden schade, ingeval u verzuimt de 
Kaarthouders op te dragen ons in te lichten over wijzigingen van de gegevens.

10. Geen aanmelding voor het Membership Rewards®-programma.
Kaarthouders komen niet in aanmerking voor aanmelding bij het 
Membership Rewards-programma.
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