
Uw bedrijf realiseert extra besparingen dankzij de unieke samenwerking tussen KLM en American Express: 

>  Een jaarlijkse bonus van BlueBiz Blue Credits speciaal voor klanten van de KLM American Express Corporate-
oplossingen.

>  BlueBiz¹ is het programma van KLM en AIR FRANCE waarmee uw bedrijf Blue Credits kan verdienen op alle
KLM- en AIR FRANCE-vluchten van uw medewerkers.

>  De Blue Credits kunnen omgewisseld worden voor o.a. gratis vluchten bij KLM of diverse luxe zakelijke
artikelen.

Jaarlijkse BlueBiz bonus •  Realiseer nog meer besparingen dankzij de BlueBiz bonus:

-  Klanten van de KLM American Express Corporate-oplossingen, die
deelnemen aan het BlueBiz-programma, profiteren van een jaarlijkse
bonus van Blue Credits. Deze bonus wordt berekend aan de hand van uw
jaarlijkse uitgaven op KLM- en AIR FRANCE-vluchten², gedaan via de KLM
American Express Corporate Cards en Business Travel Account.

-  Deze bonus komt bovenop de Blue Credits die uw bedrijf al ontvangt van
KLM op alle KLM- en AIR FRANCE-vluchten.

-  De Blue Credits kunnen op elk moment ingewisseld worden voor o.a.
gratis KLM tickets.
e  U heeft al een retourticket Amsterdam – Londen

vanaf 129 Blue Credits3 

Voor uw bedrijf

(1)  Dit programma geldt niet voor bedrijven die een contractuele afspraak met KLM hebben.
(2)  U ontvangt Blue Credits over de jaarlijkse totale gevlogen omzet bij KLM en AIR FRANCE, exclusief de toeslagen van derden en zolang u deelnemer bent van BlueBiz.
(3) Onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Totaal jaarlijkse vluchtuit-
gaven KLM en AIR FRANCE

Totaal bonus Blue Credits 
(1 Blue Credit is € 1)

< € 5.000

€ 5.000  – € 9.999

€ 10.000 – € 14.999

€ 15.000  – € 19.999

€ 20.000  – € 24.999

€ 25.000  – € 29.999

€ 30.000  – € 34.999

€ 35.000  – € 39.999

€ 40.000  – € 44.999

€ 45.000  – € 49.999

> € 50.000
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•   U doet slechts één aanvraag voor uw KLM American Express Corporate
Card of Business Travel Account en BlueBiz-account (indien u nog geen
BlueBiz-deelnemer bent).

1 -  Opzetten van uw account

Hoe werkt het? 

•  De BlueBiz bonus wordt berekend aan de hand van uw jaarlijkse uitgaven 
op KLM- en AIR FRANCE-vluchten5.

Medewerkers met een KLM American Express Corporate Card kunnen 
hiernaast extra Flying Blue Award Miles sparen, met alle uitgaven die ze doen 
met hun Corporate Card. Zo levert elke vlucht dubbel voordeel op.

3 -  Betaal uw KLM- en 
AIR FRANCE-tickets 
met de KLM American 
Express Corporate 
Card of Business Travel 
Account 

4 -  Jaarlijkse BlueBiz bonus •   De bonus wordt aan het eind van ieder jaar automatisch gecrediteerd
op de BlueBiz-account van uw bedrijf en wordt toegevoegd aan uw Blue
Credits-saldo.

Beheer uw KLM BlueBiz-account 24/7 online

•   Via de website van KLM heeft u met uw BlueBiz-nummer
eenvoudig toegang tot alle online functionaliteiten:

-  Uw Blue Credits-saldo; voor bijvoorbeeld het besteden
van Blue Credits en het wijzigen van uw gegevens.

-  Deze omgeving is volledig beveiligd en uitsluitend voor
uw bedrijf.

2 -  Verdien Blue Credits op 
alle KLM- en AIR FRANCE-
vluchten 

•  Hoe meer uw medewerkers met KLM en AIR FRANCE vliegen, hoe meer 
Blue Credits uw bedrijf verdient:

>  Voor een intercontinentale retourvlucht, Business Class, ontvangt u 
150 Blue Credits4.

>  Voor een rechtstreekse Europese retourvlucht, Economy Class, 
ontvangt u tot 24 Blue Credits4. 

(4) Dit zijn slechts voorbeelden, onder voorbehoud van wijzigingen. Bij een enkele reis ontvangt u de helft van het vermelde aantal Blue Credits. Een compleet overzicht vindt u op www.klm.nl/bluebiz.
(5) U ontvangt Blue Credits over de jaarlijkse totale gevlogen omzet bij KLM en AIR FRANCE, exclusief de toeslagen van derden en zolang u deelnemer bent van BlueBiz
(6) Onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

5 -   Wissel uw Blue Credits in 
voor gratis tickets

•  Op elk gewenst moment kunt u uw verdiende Blue Credits inwisselen
voor o.a. gratis tickets of luxe artikelen:

- Gratis tickets kunnen voor iedere medewerker worden geboekt.

-  Ruime keuze aan vluchten in verschillende klasses (dezelfde keus als
wanneer u normaal een vlucht boekt).

- Het totale bedrag inclusief tax betaalt u met uw Blue Credits.

- Diverse luxe zakelijke artikelen en upgrades.

- De mogelijkheid van online reserveren of bestellen.

U heeft al een retour-
ticket Amsterdam - 
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GRATIS TICKET
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