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Nieuwe NNPV Info. 
 

 NNPV Commissie Ede        > Aanmelden Crea Voorjaarsworkshop 21 april 2016 in VPT  nnpv.nl/commissies/commissie-ede 
 

 NNPV Commissie DP/HP   > Spaanse lessen (voor alle NNPV-leden en hun gezinsleden/huisgenoten!) nnpv.nl wil-jij-spaans-leren 
Al veel leden van de NNPV zijn gestart met het volgen van Spaanse lessen. 
Wil jij ook Spaans leren in het voorjaar van 2016? 
De NNPV start begin mei weer met nieuwe cursussen op 3 niveaus (in het najaar doen we er een instapniveau bij voor de pure beginner). 
Kijk verder op onze website voor meer informatie en inschrijven. 

 

 NNPV Ledenvoordeel         > o.a. webshop kortingen 
- De maandelijkse aanbiedingen vanuit Paradigit.nl staan weer online!    nnpv.nl ledenkorting 

Kijk op paradigit.nl/nnpv en profiteer van de kortingen. 
Gebruik de volgende couponcode: NNPV-K5E6H-QEEHR 
De webwinkel Paradigit.nl is een zelfstandige onderneming en wordt niet geraakt door het faillissement van Paradigit. (de stenen winkels) 

 
- NNPV is, zoals bekend, aangesloten bij de FWP, Federatie West-Nederlandse Personeelsverenigingen, die continu leuke aanbiedingen heeft. 

Duinrell nu alvast te bestellen voor slechts € 13.50 i.p.v. € 22,00. Vanaf 5 tot 20 april worden deze u dan toegestuurd. 
Bestel alvast uw kaarten. Let op OP=OP Deze actie loopt tot 5 april 2016. 

 

Stuur een e-mail (niet naar NNPV maar) naar pvholland14@gmail.com 
Vermeld daarin de volgende gegevens (incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen) : 
Als NNPV-lid bestel ik graag actiekaarten Duinrell voor 13,50 euro per stuk. 
 
Aantal kaarten Duinrell :  
Naam   :  
Huisadres                         :  
Postcode + Woonplaats :  
Emailadres                       :  
Telefoonnummer :  
 
Zodra uw bestelformulier bij ons binnen is, krijgt u binnen 24 uur antwoord en een betaalopdracht. 
Zodra u betaald heeft worden de kaarten verstuurd. 
Wij maken voor deze aanbieding geen gebruik van Automatische Incasso!! 

 

 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 

 

https://www.nnpv.nl/commissies/commissie-ede/
https://www.nnpv.nl/nieuws/wil-jij-spaans-leren-/
https://www.nnpv.nl/ledenkorting
http://www.paradigit.nl/nnpv
mailto:pvholland14@gmail.com
https://www.nnpv.nl/nnpv-info-s/
mailto:nnpv@nn.nl
http://www.twitter.com/nnpv4u
http://www.facebook.com/nnpv4u
https://scp.insim.biz/communities/service/html/communityview?communityUuid=cc2af5fa-66df-49ae-a740-832e436fe591
http://www.nnpv.nl/

