
De nieuwe
AirPlus Corporate Card
Gemaakt om het meeste uit elke reis te halen.
Welkom in de wereld van eenvoudig zakelijk reizen.

Window to easy.
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- Digitale uitrol: onboarding in drie stappen
- Beperkte admin: geautomatiseerde processen
- Rijkere gegevens: voor elke transactie
- Totale controle: kostentransparantie
- Betere onderhandelingen: gedetailleerde analyses
- Eén partner: geen banken of tussenpersonen

Wat “easy” betekent 
voor uw bedrijf

Zakelijk reizen in 
alle vrijheid
Concentreer op wat belangrijk is. Laat de rest maar aan ons over.

We hebben de AirPlus Corporate Card gemaakt voor ideale zakenreizen. Het is de ultieme 
oplossing voor uw werknemers onderweg. Met datatransparantie en eenvoudige admini-
stratie. Gemakkelijk, handig en veilig, het is uw enkele reis naar vrijheid.
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Uw bedrijf profiteert van vereenvoudigde processen en verminderde administratie.  
De  AirPlus Portal geeft u volledig inzicht in het kaartportfolio. U kunt individuele kaartlimie-
ten aanpassen en specifieke regels instellen. Deze controle helpt u om de besluitvorming te 
verbeteren, het beleid te verscherpen en te onderhandelen over contracten.

Eenvoudig zakelijk reizen betekent flexibiliteit, gemak, en beveiliging om het meeste 
uit elke transactie te halen.

Volledige controle
binnen handbereik
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Een soepele rit

De juiste partner

We helpen u stap voor stap, van uitrol tot rapportage

- Gestroomlijnde digitale implementatie
- Naadloze onboarding
- Maximale transparantie
- Gebruiksvriendelijk proces

AirPlus is een business travel payment specialist.
Onze AirPlus Corporate Cards hebben een paar
van de hoogste onderscheidingen uit de branche 
 ontvangen
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Wat “easy” betekent 
voor uw reizigers

Uw reizigers
delen in de buit

- Eén kaart: voor elke behoefte
- Wereldwijde acceptatie: Mastercard® netwerk
- Lokale support: in hun eigen taal
- Duty of care: uitgebreid
- Verzekeringsdekking 1

Uitgebreide verzekeringsdekking¹ en verminderde afhankelijkheid van contant geld zijn 
pluspunten voor alle betrokken partijen, maar ze zullen ook hun transacties in realtime 
kunnen bekijken, saldi controleren, afschriften downloaden, kaarten op verzoek blokkeren/ 
deblokkeren en eenvoudig hun pincodes kunnen instellen. 

Ze genieten van het gemak van wereldwijde acceptatie, premium services, lokale klanten-
service en meer algemene tevredenheid onderweg.

1 De informatie in dit document wordt geleverd door AirPlus. Om te weten waarvoor u verzekerd bent, verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden,  
die prevaleren boven de informatie in dit document in geval van een geschil.
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Het enige wat niet makkelijk is? 
Uw kleur kiezen.
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Productoverzicht

Wereldwijde acceptatie 

Chip tech 

Kaarttype 

Betaling 

Aansprakelijkheid 

Afrekening 

Facturering 

Verzekering 

Klantenservice 

Taal  

Online  

Analyse / rapportage 

   Bij meer dan 44 miljoen bedrijven 

 2 miljoen banken en geldautomaten

  M / Chip Advance met contactloze betaling  

(PayPass-functionaliteit)

 Mastercard

  Automatische incasso

 Corporate

  Rechtstreeks van bedrijf 

 Vooraf betaald door kaarthouder   

Maandelijkse cyclus met betalingstermijn van 

28 dagen (andere opties beschikbaar)  

 Reisv erzekering 

 Vrijwaring van bedrijfsaansprakelijkheid   

 24/7 klantenservice en kaartannulering

 DE, EN, FR, NL 

  AirPlus Portal voor Program Administrator   

AirPlus Portal voor Kaartgebruiker

 AirPlus Information Manager (optioneel)



Gemaakt voor 
zakenreizen

Vragen? 
Neem contact op!

AirPlus International 
Evert van de Beekstraat 1-22 
Postal address: P.O. Box 75520,1118 ZN Schiphol 
The Netherlands 
T +31(0)20 79 5.23 00 
corporateservicing.nl@airplus.com • www.airplus.com

Scooters, now found round the world,
were invented in Germany in 1817. 


