
 BLUEBIZ
Het zakelijke spaarprogramma van KLM

VOORDEEL 
VOOR UW BEDRIJF

Exclusief voordeel voor bedrijven 

die gebruikmaken van de KLM 

American Express Corporate Card 

of Business Travel Account, en die 

deelnemen aan bluebiz1 – het zakelijk 

spaarprogramma van Air France 

en KLM. 

Realiseer nog meer besparingen 
Bluebiz2 is het zakelijk spaarprogramma van Air France en KLM. 
Met elk gevlogen ticket spaart uw bedrijf blue credits die kunnen 
worden ingewisseld voor tickets, upgrades en vluchtgerelateerde 
diensten. Zo bespaart u onmiddellijk op het reisbudget van uw 
bedrijf.

Bluebiz bonus
Als u deelneemt aan het bluebiz programma, verdient uw bedrijf 
met de KLM American Express Corporate Card en/of Business 
Travel Account een bluebiz bonus, die kan oplopen tot € 2.000 
per jaar. 

Deze bonus wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse uitgaven 
op Air France- en KLM-vluchten3, gedaan via de KLM American 
Express Corporate Cards en/of Business Travel Account.

Iedere € 1.000 = 10 blue credits  
voor in aanmerking komende vluchtuitgaven

De bonus komt boven op de blue credits die uw bedrijf al ontvangt 
van KLM, op alle geboekte vluchten met Air France, KLM en 
deelnemende partners. De bonus wordt aan het eind van ieder jaar 
automatisch gecrediteerd op het bluebiz-account van uw bedrijf.

Inwisselen van blue credits
Op elk gewenst moment kunt u uw verdiende blue credits 
inwisselen voor o.a. gratis tickets, vluchtgerelateerde services 
zoals een upgrade en/of het afkopen van CO2.

1 blue credit  = € 1

Voor meer voordelen en informatie zie bluebiz.com/nl

24/7 online toegang tot uw bluebiz-account
Via de website van KLM heeft u met uw bluebiz-nummer toegang 
tot alle online functionaliteiten. U kunt uw blue credits-saldo 
checken, blue credits inwisselen of uw gegevens wijzigen. 

BLUEBIZ BONUS VOOR UW BEDRIJF

1.  Dit programma geldt niet voor bedrijven die een contractuele afspraak met KLM hebben.
2.  Als uw bedrijf nog niet deelneemt aan bluebiz, kunnen wij u registreren.
3.  U ontvangt blue credits over de jaarlijkse totale gevlogen omzet bij Air France en KLM, exclusief de toeslagen van derden en zolang u deelnemer bent  
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Extra Flying Blue Miles sparen 
Voor elke € 10 die uw medewerkers met de KLM American Express 
Corporate Card afrekenen, ontvangen zij:

15 Miles
Voor uitgaven bij Air France,  

KLM, Transavia en Hertz

   

10 Miles
Voor overige zakelijke  

uitgaven

Uw medewerkers kunnen hun Flying Blue Miles inwisselen voor:

    vliegtickets

    hotelovernachtingen

    autohuur

    vluchtgerelateerde opties zoals extra bagage, upgrades en 
extra beenruimte

Kijk voor de mogelijkheden op flyingblue.com/spend-miles.html

24/7 online toegang tot het Flying Blue-account
Via KLM.nl hebben uw medewerkers online toegang tot hun  
Flying Blue-account om:

    de laatste activiteiten en het Flying Blue Miles-overzicht en 
-deelnemers niveau te checken

    hun gegevens te wijzigen

    hun Flying Blue Miles in te wisselen

MET DE KLM AMERICAN 
EXPRESS CORPORATE CARD 
SPAREN UW 
MEDEWERKERS EXTRA 
SNEL FLYING BLUE MILES

Zij sparen Flying Blue Miles1 bij elke uitgave 

met de KLM American Express Corporate 

Card – dus ook als zij niet vliegen.

De Flying Blue Miles komen boven op de 

Miles die uw medewerkers al sparen op 

alle in aanmerking komende vluchten met 

Air France, KLM en Transavia.

Elke maand worden de extra Flying Blue 

Miles overgeboekt naar het Flying Blue-

saldo van de kaarthouder.

1.  Dit is een optioneel programma. Het bedrijf dient eerst goedkeuring te geven. 

American Express Europe S.A. · KvK-nummer 71660275 · Gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam · americanexpress.nl

EXTRA FLYING BLUE MILES SPAREN MET DE 
KLM AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD

EXTRA FLYING BLUE MILES
sparen voor kaarthouders 

= 2.800 Miles

NIVEAU EXPLORER

1 vlucht met KLM  
Waarde ticket € 700

= 1.050 Miles extra

Voorbeeld 
Uitgave bij KLM:

€ 700

€ 10 uitgave bij Air France, 
KLM, Transavia en Hertz  

= 15 Miles

= 100 Miles extra

Voorbeeld 
Uitgave bij hotel:

€ 100

€ 10 overige uitgaven  
= 10 Miles

FLYING BLUE MILES
PROGRAMMA KLM

FLYING BLUE MILES OVER DE UITGAVEN MET DE
KLM AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD
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