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2. CONTACTGEGEVENS

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Plaats

Land (België uitsluitend)
B E L G I Ë

Woning
Huurder Eigenaar Inwonend bij ouders

Door de firma ter beschikking gestelde woning
Hoelang woont u reeds op het aangegeven adres?

Jaar maand(en)
Telefoon (thuis)(*)

/
Gsm-nummer (*)

/
Telefoon (kantoor) (*)

/
E-mail adres (*)

(*) Dit e-mail adres/telefoonnummer wordt gebruikt voor dienstverlening
Door dit vakje aan te vinken, verklaar ik dat mijn contactgegevens kunnen worden gebruikt voor doeleinden 
van direct marketing, in overeenstemming met de privacyverklaring van AirPlus International.

Voornaam moeder (identificatievraag)

Andere Kaart(en)
Visa/Mastercard uitgegeven door AirPlus International NV Andere:

INSTRUCTIES
Stuur uw formulier volledig ingevuld en getekend per email naar AirPlus International: 
mydocuments.BE@airplus.com

Voor meer informatie, gelieve onze website te bezoeken:
www.bcc-corporate.be/mm-mastercard/may2019

Jaarlijkse administratieve bijdrage voor de Miles & More kaart: Hoofdkaart: €90 

Om vertraging te voorkomen in het verwerken van deze aanvraag, gelieve toe te voegen:

 Voor Belgische inwoners, een kopie (recto-verso) van uw geldige Belgische identiteitskaart.

 Een kopie van uw laatste loonfiche of van uw laatste aanslagbiljet.

 Een kopie van uw laatste energierekening (zoals water, gas of electriciteit).

ONLEESBARE DOCUMENTEN KUNNEN NIET WORDEN AANVAARD.
Mogelijk - maar niet per se - sturen we ze u terug met de vraag een leesbare kopie te bezorgen.

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De heer Mevrouw
Voornaam (Enkel de officiële naam zoals vermeld op de ID kan worden aanvaard)

Naam (Enkel de officiële naam zoals vermeld op de ID kan worden aanvaard)

Nationaliteit 

Geboortedatum
D D M M J J J J

Geboorteplaats : gemeente en land

Burgerlijke Staat
Gehuwd Samenwonend Alleenstaand

Gescheiden Weduw/weduwnaar

4. BANKGEGEVENS

IBAN

BIC

Indien u geen houder bent van een bankrekening binnen Benelux, is een Sepa Domiciliëringsmandaat verplicht 
voor dit type kaart.

Houder van de bankrekening

Betalingswijze (Indien geen betalingswijze is opgegeven, wordt overschrijving de standaard betalingswijze.)
Domiciliëring (Door de optie voor domiciliëring/automatische incasso aan te vinden en deze 
kaartaanvraag te ondertekenen, wordt de domiciliëring van uw uitgaven automatisch geactiveerd.)

Overschrijving

Gevraagde gebruikslimiet (onder voorbehoud van goedkeuring door AirPlus International)
EUR

3. PROFESSIONELE GEGEVENS

Beroep
Werknemer Zelfstandige Rentenier

Werkzoekend Gepensioneerd Student

Huisvrouw/man  
Werkgever

Beroepsactiviteit (sector)

Functie

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Plaats

Land

N° BTW/CDE 

Hoelang bent u reeds werkzaam bij deze werkgever?
Jaar Maand(en)

Aantal jaren professionele ervaring
Jaar Overig maandelijks bruto gezinsinkomen

(In geval van bijkomend maandelijks inkomen, gelieve ons een 
bewijs te bezorgen via een officieel document.)Maandelijks bruto inkomen

EUR EUR

MM BAIR 0004 NL

5. MILES & MORE LIDMAATSCHAP

Om awardmijlen te verzamelen met uw Brussels Airlines Miles & More Mastercard moet u lid zijn 
van het Miles & More-programma.

Ja, ik ben een Miles & More-lid. Mijn Miles & More-servicekaartnummer is (15 tekens)*:

*Vul uw bestaande Miles & More-servicekaartnummer in om ervoor te zorgen dat u mijlen verzamelt met elke aankoop. Als u dat niet 
doet,wordt u automatisch dubbel aangemeld. Als u uw Miles & More-servicekaartnummer vergeten bent, neem dan contact op met uw 
Miles & More Service Center: 0902-51600 (vanuit Belgie alleen: 0,75 EUR/Minuut + 0,0515 EUR/Oproep).

Nee, ik ben geen Miles & More-lid. Meld me aan. Ik stem er hierbij mee in dat AirPlus 
International de relevante gegevens mag overdragen die nodig zijn voor de aanmelding bij 
het Miles & More-programma aan Miles & More GmbH en Deutsche Lufthansa AG voor de 
administratie van het Miles & More-programma.

PROMO: Ontvang uw 8.000 extra award Miles* met uw nieuwe kaart*

*Geldigheidsperiode vanaf 6 mei 2019 tot en met 16 juni 2019, voorwaarden beschikbaar op: 
www.bcc-corporate.be/mm-mastercard/may2019

GA VERDER OP VOLGENDE PAGINA A.U.B.
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RECHTSGELDIGE HANDTEKENING VAN DE KAARTAANVRAGER

Ik verklaar dat de informatie op dit aanvraagformulier waar en correct is. Ik verklaar dat ik vooraf naar behoren op de 
hoogte ben gebracht van de belangrijkste kenmerken van de diensten van de kaart en bevestig ook dat ik de algemene 
gebruiksvoorwaarden die horen bij deze kaart heb ontvangen, gelezen, begrepen en ermee akkoord ga. Ik erken hierbij 
ook het recht van AirPlus International SA / NV om een volledig autonome, volledig discretionaire en definitieve beslissing 
te nemen over het al dan niet accepteren van deze aanvraag. Deze kaartovereenkomst treedt in werking na goedkeuring 
door AirPlus International SA / NV en zal worden bevestigd door de activering, ondertekening en / of het gebruik van de 
kaart, en elk van deze acties houdt de aanvaarding in van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en, maar niet beperkt tot, 
de prijslijst en de algemene voorwaarden van de gerelateerde diensten (bijvoorbeeld verzekering). Een exemplaar van de 
Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst is beschikbaar op en kan worden gedownload van de website  
www.bcc-corporate.be/mm-mastercard/may2019. Ik bevestig dat ik over het vermogen, de competentie (inclusief op de 
bankrekening) en voldoende inkomsten beschik om deze kaartovereenkomst aan te gaan en aan de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen. Ik verbind mij ertoe AirPlus International SA / NV onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen 
van elke wijziging in de informatie in dit aanvraagformulier, inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen in de contactgegevens. 

! ✍ HANDTEKENING

Datum* : D D M M J J J J

*Aangezien de datum van ondertekening één van de juridisch constitutieve punten van de overeenkomst is, beschouwt AirPlus International de ontvangstdatum van dit document als de datum van ondertekening wanneer het veld “Datum” niet werd ingevuld.

5. MILES & MORE LIDMAATSCHAP – vervolg

Hierbij ga ik akkoord met Miles & More Terms & Conditions en Miles & More Data Protection.

Miles & More wil u op de hoogte houden van relevante onderwerpen.

Ja, ik wil informatie en aanbiedingen ontvangen in verband met mijn lidmaatschap van het Miles & More-programma en geef toestemming aan Miles & More GmbH en Deutsche Lufthansa AG om voor dit 
doel contact met mij op te nemen via elektronische communicatiediensten (bijv. per e-mail, SMS/MMS, messengerdiensten en telefoon) – ook op gepersonaliseerde basis – en mijn interessegebieden te 
identificeren voor ontvangst van gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van verzamelde gegevens over mij, inclusief mijn gebruik en klantengedrag (bijv. door het gebruik van cookies, webbeacons, 
programmagegevens en boekingsgegevens). 

Miles & More-nieuwsbrieven – Informatie over uw rekeningsaldo, vroege herinneringen over mijlenvervaldatum en up-to-date programma-informatie in één oogopslag 
Miles & More-aanbiedingen – Regelmatige informatie over actuele aanbiedingen van Miles & More en diens partnerbedrijven
Marktonderzoek – Uw meningen over Miles & More en uw interesse in het verzamelen en uitgeven van mijlen 

Bovendien wil ik informatie ontvangen over speciale producten en diensten van Adria Airways, Air Dolomiti, Brussels Airlines, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines en Luxair over nieuwe vluchtroutes, 
aantrekkelijke aanbiedingen met betrekking tot geselecteerde routes en producten en diensten zoals stoelinnovaties, nieuwe lounges enz. Gedetailleerde informatie over de inhoud en de omvang van de 
verwerking van mijn gegevens en de inhoud van communicaties en aanbiedingen kan ik vinden in het Privacybeleid.

Ik kan op enig moment mijn communicatie-instellingen aanpassen in mijn klantenprofiel op www.miles-and-more.com en/of mijn toestemming in zijn geheel of gedeeltelijk intrekken en/of 
beperken (bijv. telefonisch via het Miles & More-servicecentrum). Daarnaast kan ik op mobiele apparaten pushmeldingen deactiveren in de van toepassing zijnde Miles & More-app. Miles & 
More GmbH en Deutsche Lufthansa AG kunnen mij juridisch relevante informatie sturen over het Miles & More-programma (zoals veranderingen aan de algemene voorwaarden), ongeacht 
of ik mijn toestemming heb gegeven of ingetrokken. 

Als ik geen toestemming geef, zal ik geen informatie ontvangen van Miles & More GmbH en maatschappijen uit de Lufthansa Group. Ik kan mijn mijlensaldo zelf opzoeken (inclusief vroege herinneringen 
over mijlenvervaldatum) in mijn klantenprofiel op www.miles-and-more.com.

https://www.miles-and-more.com/online/portal/mam/se/program/information?nodeid=2522607&l=en&cid=1000354
https://www.miles-and-more.com/online/portal/mam/se/general_information?nodeid=2522573&l=en&cid=1000354
http://www.miles-and-more.com/nl/privacy-statement
http://www.miles-and-more.com
https://www.miles-and-more.com/row/en/general-information/co-editor-miles-and-more.html
http://www.miles-and-more.com
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