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1. Acceptance 
This document sets out the terms of use of the Corporate Purchasing Card and 
Corporate Purchasing Account. Please read it very carefully and keep it for
your reference. By submitting an Authorised User Form (or, if earlier, signing 
or using the Corporate Purchasing Card or Corporate Purchasing Account), 
You agree to ensure all Authorised Users 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 and in the event of any conflict, these Terms 
of Use shall prevail.

3. Use of Cards/Codes 
a. Only an Authorised User may use the Card. The Authorised User may not

permit anyone to use the Card who is not also an Authorised User for that
Card or Card Account.

b. We may or may not issue the Card in the name of the Authorised User.
c. We may agree with You to restrict the Merchants where the Card or Card

Account may be used or to impose limits on use of the Card including without 
limitation, limits on individual Charge amounts, Card or Card Account spend 
within a specific period, or the total amount of outstanding Charges on the
Card or Card Account or Card Account. You shall procure that the Authorised 
User consults with the Programme Administrator to find out more about
applicable restrictions on the Card or Card Account.

d. When the Authorised User presents a Card to a Merchant and authorises a
purchase by either entering the relevant Code or signing for the purchase
in relation to the Corporate Purchasing Card, the Authorised User will be
deemed to have consented on your behalf that the Card Account will be
debited for payment. For online, telephone, mail order, Recurring Charges or 
other means of placing orders where the Card is not physically present with 
the Merchant, the Authorised User will be deemed to agree to the transaction 
on your behalf when the Authorised User provides the Card number and
related Card and Card Account details and follows the Merchant’s instructions 
for processing payment. If the amount of the transaction is not specified at
the time the Authorised User authorises it, You will remain liable for the full 
amount of the resulting Charge. Neither You nor the Authorised User can
cancel authorised Charges.

4. Permitted Uses
a. You shall instruct the Authorised User 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
Authorised User is aware of when using the Card and the Card Account. Your 
policies and procedures may hold the Authorised User accountable for use
or misuse of the Card, including fraudulent use of the Card, failure to take
reasonable care of the Card, Codes, Card Account and Card details. You shall 
procure that the Authorised User consults with the Programme Administrator 
for the Card Account to find out more about your policies and procedures.

b. You shall procure that the Authorised User uses the Card for purchases of
goods and/or services for the running of your day-to-day business only and
that the Authorised User does not use the Card to purchase items for re-sale.

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

5. Statements 
a. You must ensure that the Authorised User notifies us immediately upon

becoming aware of any query the Authorised User may have about any Charge 
or any transaction data in a Statement or any credit missing from it. Neither 
You nor the Authorised User may raise any claims in respect of unauthorised 
or incorrectly executed Charges or missing credits in a Statement after a
period of one (1) month from the Statement date. If You fail 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 promptly provide or must procure that the Authorised User 
promptly provides us with written confirmation of the query.

b. You will instruct the Authorised User to keep us up to date with his/her name, 
email addresses, residential address, postal mailing address and phone numbers. 
You must procure that the Authorised User notifies us immediately of any
change of Authorised User contact details. We are not responsible for expenses 
or extra cost (penalty interests, collection fees) or any other damages to You,
if You have neglected your obligation to inform us of changed information.

c. If we permit You access to Statements via the Online Service and if You have 
named the Authorised User as someone with access rights, the Authorised
User will be assigned a user id and password (called Security Information).
The Security Information is personal and confidential to the Authorised User. 
You must ensure that the Authorised User keeps the Security Information
strictly confidential. You shall instruct the Authorised User not to allow other 
persons to access the Online Service using the Security Information.

6. Preventing Loss, Theft and Misuse 
a. You must ensure that the Authorised User keeps the Card (if issued in physical form), 

Codes and all Card details safe and confidential. You shall instruct the Authorised 
User not to share them with third parties except your other employees whom the 
Authorised User has independently confirmed with You are the Authorised Users 
for the same Card Account. You must ensure that the Authorised User follows our 
instructions about using the Card Account, Card and Card details.

b. You shall instruct the Authorised Users to immediately inform the Programme 
Administrator if the Authorised User has reason to assume that:
i) a Card is lost or stolen;
ii) a Replacement Card has not been received;
iii) a Code becomes known by a third party;
iv) there is suspicion that a Card or Card Account is being misused or a

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

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

d. You must ensure that the Authorised User gives us all the information in
possession of the Authorised User as to the circumstances of any loss, theft
or misuse of the Card. We may disclose to relevant investigation services any 
information relevant to any investigation.

7. Cash Advances
The Card or Card Account cannot be used to obtain or withdraw cash.

8. No Enrolment in the Membership Rewards® Programme
Authorised Users are ineligible for enrolment in the Membership
Rewards Programme.
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Corporate Purchasing Card and Corporate Purchasing Account Terms of Use
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Gebruiksvoorwaarden Corporate Purchasing Card en Corporate 
Purchasing Account

of ontbrekende tegoeden op een Rekeningoverzicht, dient u ervoor te zorgen 
dat de Bevoegde Gebruiker ons onmiddellijk daarvan in kennis stelt. U 
noch de Bevoegde Gebruiker kan vorderingen instellen met betrekking tot 
onbevoegde of onjuist uitgevoerde Bestedingen of ontbrekende tegoeden op 
een Rekeningoverzicht na een termijn van één (1) maand na afgifte van het 
Rekeningoverzicht. Indien u 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) afgewezen. Op ons 
verzoek dient u ons onverwijld een schriftelijke bevestiging te verstrekken 
van de vraag, of dient u ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruiker dit doet.

b. 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.
U dient ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruiker ons onmiddellijk in
kennis stelt van wijzigingen in de contactgegevens van de Bevoegde Gebruiker. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor uitgaven voor extra kosten (boeterente,
incassokosten) of andere door u geleden schade, indien u ons niet in kennis 
heeft gesteld van wijzigingen.

c. Indien wij u toegang verlenen tot Rekeningoverzichten via de Online
Services en indien u heeft gemeld dat de Bevoegde Gebruiker beschikt over
toegangsrechten, wordt aan de Bevoegde Gebruiker een gebruikersnaam
en een wachtwoord verleend (Beveiligingsgegevens genoemd). De
Beveiligingsgegevens is privé en vertrouwelijk en bestemd voor de Bevoegde 
Gebruiker. U dient ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruiker de
Beveiligingsgegevens strikt geheim houdt. U dient de Bevoegde Gebruiker
op te dragen dat hij/zij niet toestaat dat anderen met behulp van de
Beveiligingsgegevens zich toegang verschaffen tot de Online Service.

6. Voorkomen van verlies, diefstal en misbruik
a. U dient ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruiker de Kaart (indien het een 

fysieke kaart betreft), de Codes en de Kaartgegevens veilig bewaart en geheim 
houdt. U dient de Bevoegde Gebruiker op te dragen deze niet met derden te 
delen, tenzij het andere werknemers betreft die Bevoegde Gebruikers zijn voor 
dezelfde Kaartrekening en dat door die Bevoegde Gebruiker onafhankelijk
aan u is bevestigd. U dient ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruiker onze 
voorschriften naleeft met betrekking tot het gebruik van de Kaartrekening,
de Kaart en de Kaartgegevens.

b. U dient de Bevoegde Gebruikers te vragen de Programmabeheerder
onmiddellijk in kennis te stellen, indien de Bevoegde Gebruiker reden heeft 
aan te nemen dat:
i) een Kaart is verloren of gestolen;
ii) een Vervangende Kaart niet is ontvangen;
iii) een derde de Code kent;
iv) er een vermoeden bestaat dat een Kaart of Kaartrekening wordt

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

c. indien een verloren of gestolen Kaart (ingeval het een fysieke Kaart betreft)
vervolgens wordt teruggevonden of indien wij een Kaart vervangen met een 
nieuwe Kaart op dezelfde Kaartrekening, is de Bevoegde Gebruiker gehouden 
de verloren, gestolen of verlopen Kaart niet te gebruiken. In plaats daarvan
dient de Vervangende Kaart gebruikt te worden. U dient er voor te zorgen dat 
Bevoegde Gebruiker ons onmiddellijk meldt dat een Kaart is teruggevonden 
en de Kaart in tweeën knipt of vernietigt.

d. U dient ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruiker 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 de relevante derden.

7. Contante Opname
De Kaart of de Kaartaccount kunnen niet worden gebruikt om contant geld
op te nemen.

8. Geen aanmelding voor het Membership Rewards®-programma.
Bevoegde Gebruikers komen niet in aanmerking voor aanmelding bij het
Membership Rewards-programma.

1. Aanvaarding
Dit document omschrijft de Gebruiksvoorwaarden van de Corporate 
Purchasing Card en de Corporate Purchasing Account. Lees dit document 
zorgvuldig door en bewaar het zodat u het kunt raadplegen. Door het indienen 
van een Bevoegde Gebruikersformulierr (of, indien dat eerder plaatsvindt, 
het ondertekenen of gebruik van de Kaart), stemt u ermee in dat u ervoor 
zult zorgen dat de Bevoegde Gebruikers 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 vermeld worden in de Algemene
American Express Corporate Payments-Algemene Voorwaarden. Ingeval van 
strijdigheid prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Gebruik van Kaarten/Codes
a. Uitsluitend Bevoegde Gebruikers mogen gebruik maken van de Kaart. De

Bevoegde Gebruiker kan niet toelaten dat anderen die niet tevens Bevoegde 
Gebruikers voor die Kaart of Kaartaccount zijn, de Kaart gebruiken.

b. Wij kunnen de Kaart eventueel op naam van de Bevoegde Gebruiker uitgeven.
c. Wij kunnen met u overeenkomen het gebruik te beperken met betrekking tot 

de Kaartaccepterende Bedrijven of een limiet te stellen op het gebruik van de 
Kaart of Kaartaccount , waaronder zonder beperking, limieten op individuele 
Bestedingsbedragen, bestedingen binnen een bepaalde periode of het totale
uitstaande Bestedingen op de Kaart of de Kaartaccount met betrekking tot
de Kaart of de Kaartaccount. U dient ervoor te zorgen dat de Bevoegde
Gebruiker de Programmabeheerder raadpleegt voor meer informatie over
de beperkingen die van toepassing zijn op de Kaart of de Kaartrekening.

d. Wanneer een Bevoegde Gebruiker een Kaart toont aan een Kaartaccepterend 
Bedrijf en de aanschaf goedkeurt door de betreffende Code in te toetsen of door 
het tekenen voor de transactie met betrekking tot de Corporate Purchasing
Card, wordt de Bevoegde Gebruiker geacht namens u ermee te hebben
ingestemd dat de Kaartrekening wordt gedebiteerd. Voor online of telefonische 
bestellingen, postorders, Periodieke Bestedingen of bestellingen die anderszins 
zijn geplaatst en waarbij de Kaart niet fysiek bij het Kaartaccepterende Bedrijf 
aanwezig is, wordt de Bevoegde Gebruiker namens u geacht te hebben
ingestemd met de transactie zodra de Bevoegde Gebruiker het Kaartnummer 
verstrekt en de daaraan gekoppelde Kaart- en Kaartrekeninggegevens en de
instructies van het Kaartaccepterende Bedrijf ter afhandeling van de betaling 
opvolgt. Indien het transactiebedrag niet is gespecificeerd op het moment
dat de Bevoegde Gebruiker het goedkeurt, blijft u aansprakelijk voor het
volledige bedrag van de daaruit voortvloeiende Besteding. U noch de Bevoegde
Gebruiker is bevoegd de goedgekeurde Bestedingen te annuleren.

4. Toegestaan gebruik
a. U dient de Bevoegde Gebruiker 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 ander beleid en andere procedures, dient
u ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruiker daarvan op de hoogte is bij
het gebruik van de Kaart en de Kaartrekening. Op grond van uw beleid en
procedures kan de Bevoegde Gebruiker 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, Kaartrekening
en de Kaartgegevens. U dient ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruiker de 
Programmabeheerder van de Kaartrekening raadpleegt voor meer informatie
over uw beleid en procedures.

b. U dient ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruiker de Kaart uitsluitend
gebruikt voor de aanschaf van goederen en/of diensten voor de dagelijkse
werkzaamheden en dat de Bevoegde Gebruiker de Kaart niet gebruikt voor
de aanschaf van zaken bedoeld voor de wederverkoop.

c. Beëindiging of verwachte beëindiging van de dienstbetrekking of van
andere mogelijke verbintenissen tussen de Bevoegde Gebruiker en u en
de ingangsdatum daarvan dienen aan de Programmabeheerder en aan ons
gemeld te worden.

5. Rekeningoverzichten 
a. Zodra u kennis heeft genomen van een vraag van de Bevoegde Gebruiker

over Bestedingen of transactiegegevens vermeld op een Rekeningoverzicht
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