
De American Express Corporate Card

De oplossing voor het beheer

van alle zakelijke uitgaven!

CORPORATE EXPENSE
MANAGEMENT SOLUTIONS

Welk bedrijf is nu niet op zoek naar besparingen door inzicht te krijgen in alle zakelijke onkosten? Het is
eenvoudig te bereiken door gebruik te maken van de American Express Corporate Card. Zo krijgt uw
organisatie de beschikking over een zakelijk betaalmiddel waarmee u concrete besparingen realiseert,
controle houdt over alle zakelijke uitgaven en bovendien gemak en veiligheid biedt aan uw medewerkers.

Of het nu gaat om een betaalmiddel voor uw zakenreizen of voor het betalen van uw indirecte
bedrijfskosten, de American Express Corporate Card helpt u bij het beheer van uw zakelijke uitgaven.

Membership Rewards is het spaarprogramma van American Express.
Kaarthouders sparen met iedere uitgave (1 euro = 1 Punt) snel voor luxe
cadeaus of kunnen Punten omzetten naar KLM Flying Blue. Als bedrijf
stimuleert u zo het gebruik van de richtlijnen van uw onkostenbeleid.

• Efficiënte administratie doordat alle
uitgaven op 1 maandoverzicht staan in
plaats van op losse facturen 

• Tot 58 dagen uitgestelde betaling door
maandelijkse facturatie

• Volledig inzicht in alle uitgaven, te
gebruiken voor uw onderhandelingen
met leveranciers

• Besparingen op zakelijke uitgaven,
via het partner netwerk van Corporate
Savings Plus

• 1.700 Service vestigingen in 130 landen

• Meestal binnen 24 uur vervangende Kaart

• Global Assist; wereldwijd telefonische
informatie & hulp

• Uitgebreid verzekeringsprogramma 
voor zakenreizen; reisongemakken,
reisongevallen en bagage.

• Geld opnemen via Express Cash

• Punten sparen met Membership Rewards®

• Online geconsolideerde Management
Informatie via American Express @work

• Maandelijks rekening overzicht op
papier en online

• Diverse mogelijkheden voor
aansprakelijkheid, facturatie en betaling

• Expense Voucher: declaratieformulier 
en maandafrekening samengevoegd

Kosten besparen Inzicht & controle Voordeel voor
werknemers

American Express Services Europe Limited. Gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam Zuidoost.
Registered in England and Wales, Company number 1833139, Registered Office Belgrave House, 76 Buckingham Palace
Road, London SW1W 9AX.

Voor meer informatie over de American Express Corporate Card

belt u 020 – 409 6830 of kijk op www.americanexpress.nl/corporate

I MAXIMISE CONTROL I DRIVE SAVINGS I BENEFIT EMPLOYEES I MAXIMISE CONTROL I DRIVE SAVINGS I BENEFIT EMPLOYEES I REAL BUSINESS. REAL SOLUTIONS.SM

50DZ37_AMEX_GreenCard_ned.qxd:0235 BTA INS-Application-TCs  11-10-2010  12:23  Pagina 1



De Corporate Card kunt u gebruiken voor zakelijke reiskosten.

Geef uw medewerkers optimaal comfort, zekerheid en gemak tijdens hun (inter)nationale
zakenreizen. Ondertussen krijgt u nog meer inzicht in alle reiskosten binnen uw
organisatie en kunt u besparingsmogelijkheden identificeren. 

Door gebruik te maken van het Expense Management Systeem kunnen medewerkers
hun maandoverzicht gebruiken voor het declareren van hun onkosten.

Door gebruik te maken van de American Express Corporate Card reduceert u het aantal individuele facturen tot 1 maandelijks rekeningoverzicht 
van American Express. Dit werkt niet alleen efficiënter, het bespaart u ook nog eens kostbare tijd!

Maar u kunt de Corporate Card ook gebruiken voor alle overige zakelijke onkosten!

Gebruik de mogelijkheden van de Corporate Card ook voor het beheren van de indirecte
kosten binnen uw organisatie. Door ook de kosten van uw koerier, kantoor materiaal of
internet aankopen met de Corporate Card af te rekenen beheert u ook deze kosten op
een eenvoudige en efficiënte wijze en maakt u gebruik van de uitgestelde
betaalmogelijkheid. Tegelijkertijd bespaart u kosten door alle losse facturen te vervangen
door 1 maandafrekening.

Air tickets

Hotel

Restaurant

 Oil companies

Telecom

Online purchases

Cash

Monthly 
statement 

(& expense claim)
Administration Reimbursement 

employee

Payment to American Express

Regular 
payment 
supplier Order

Order

Delivery 
& Invoice

Delivery
& Invoice

Payment

Max. 30 days

14 days

Max. 28 days

Monthly 
overview

Payment to 
American Express 

within 28 days

Payment with the  
American Express 

Corporate Card Payment with 
the Corporate Card

Maandelijks ontvangt u een rekeningoverzicht met alle transacties van de afgelopen periode. Het bedrag op dit overzicht kunt u binnen 28 dagen aan
American Express betalen.

American Express Services Europe Limited. Gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam Zuidoost.
Registered in England and Wales, Company number 1833139, Registered Office Belgrave House, 76 Buckingham Palace
Road, London SW1W 9AX.

Voor meer informatie over de American Express Corporate Card

belt u 020 – 409 6830 of kijk op www.americanexpress.nl/corporate

I MAXIMISE CONTROL I DRIVE SAVINGS I BENEFIT EMPLOYEES I MAXIMISE CONTROL I DRIVE SAVINGS I BENEFIT EMPLOYEES I REAL BUSINESS. REAL SOLUTIONS.SM

50DZ37_AMEX_GreenCard_ned.qxd:0235 BTA INS-Application-TCs  11-10-2010  12:23  Pagina 2


