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Weer een NNPV Info. 
 

 NNPV Commissie Ede        > Aanmelden Paasbingo 23 maart 2016 in VPT (voor alle NNPV-leden!)     nnpv.nl/commissies/commissie-ede 
 

 NNPV Ledenvoordeel         > Wist u dat er een pagina is met interessante aanbiedingen (voor alle NNPV-leden!)  nnpv.nl ledenkorting 

- Sinds De dagen worden weer langer en de zonnestralen warmer, de lente is in aantocht! 

Tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak en om weer heerlijk naar buiten te gaan. Vanaf vrijdag 18 maart 

om 12:00 uur gaat het thema “LENTEKRIEBELS” van start bij de Personeelsvoordeelwinkel. 

Beleef de lente met leukste aanbiedingen en vier het voorjaar! Wij wensen je voordelig winkelplezier! 

 

 
 

- NNPV is, zoals bekend, aangesloten bij de FWP, Federatie West-Nederlandse Personeelsverenigingen, die continu leuke aanbiedingen heeft. 
Bij de FWP-site zijn nu onder andere kaarten te bestellen voor; 
- Symphony 31 in Concert Live, 2 april Ahoy Rotterdam met de artiesten: Joss Stone, Van Velzen, O’G3NE, Jocelyn Brown, Esmee Denters, Charly 

Luske, Niels Geusenbroek, Soulvation en Anouk. 
- Vakantiehuizen Interhome 
- Met korting naar de Keukenhof (vanaf 24 maart open) of Madurodam. 
 

FWP heeft een vernieuwde webshop, zie www.fwpinfo.nl en klik rechts op “Direct bestellen touch”. 
Nieuw is dat bij een bestelling via dat “touch”-blokje een extra code nodig is: WYV5DT4N 
Bij overige bestellingen (e-tickets e.d.) is die extra code niet nodig. 

 

Voordat u iets via FWP bestelt, moet u zoals gebruikelijk eerst inloggen op de site, dit gaat nog steeds met de al bekende codes: 
Inlognaam: pv740 - Wachtwoord: welkom6239 - Bestelt u vervolgens via de Touch-rubriek, dan is dus de extra code WYV5DT4N nodig. 

 

 NNPV Afdeling Excursie > Stedenreis naar Porto (voor alle NNPV-leden!)                                                         nnpv.nl/info-en-aanmelden 

> 3-daags bezoek Mercedes Benz, Stuttgart (voor alle NNPV-leden!)        nnpv.nl/info-en-aanmelden 

                                                           Deze gaat door! Maar we kunnen nog wat extra deelnemers gebruiken. 
 

 NNPV Info gemist kijk op NNPV.nl 
Deze zijn te vinden onder een nieuwe pagina op NNPV.nl – NNPV Info’s:                                                            nnpv.nl/nnpv-info-s 

 

Info: nnpv@nn.nl  |Twitter | Facebook | NNPV community op SAM | www.nnpv.nl 
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