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Hierbij een volle NNPV Info met o.a. het NNPV Jaarverslag 2015 en diverse activiteiten. 
 

 NNPV Jaarverslag 2015      > Leesplezier gegarandeerd!     Jaarverslag 2015 
 

 NNPV Bingo Commissie    > Aankondiging Zomerbingo in DP (voor alle NNPV-leden!) nnpv bingo DP 
 

 
Op vrijdagavond 17 juni 2016 is in Rotterdam de Zomerbingo.  
In restaurant The World op de 3

e
 etage in DP. 

Het wordt weer een gezellige avond met een hapje en een drankje en veel mooie prijzen.  
 

De zaal gaat open om 19:00 uur, om 19:30 uur beginnen we.  
Wil je meespelen met de NNPV Bingo? 
Je kunt je daarvoor aanmelden via bovenstaande link. 

 
        

 NNPV Kaartjes Commissie > Vooraankondiging entreekaartjes attractieparken 2016 nnpv kaartjes-commissie 
LET OP !! De laatste week (tot 1 juni) van de attractieparken kaarten / Pathé vouchers verkoop actie. 

Het bestellen kan nog via het online formulier op de NNPV.nl site.  
 
 NNPV Ledenvoordeel         > Weer mooie aanbiedingen! (voor alle NNPV-leden!)   nnpv.nl ledenkorting 

- Bezoek zondagmiddag 26 juni in Rotterdam het Ladies Lifestyle Event  
Kijk voor meer informatie of om te bestellen op: www.ladieslifestyleevent.nl/personeelsvereniging 

gebruik als promo code: PV2606 

- Ook nieuwe aanbiedingen Paradigit. 
- Vanaf vrijdag 20 mei om 12:00 uur gaat het thema "MEGA DEALS” bij de Personeelsvoordeelwinkel van start. 

Met de Mega Deals bieden wij spectaculaire kortingen op producten van bekende merken die kunnen oplopen 
tot wel 70% op de reguliere winkelprijzen, o.a. ELEKTRONICA, FIETSEN, TUINSETS, BBQ’S EN NOG VEEL MEER. 
Bovendien ontvang je bij iedere bestelling € 5.- vakantiegeld! Wij wensen je voordelig winkelplezier! 

 

 NNPV Info gemist kijk op NNPV.nl 
Deze zijn te vinden onder een nieuwe pagina op NNPV.nl – NNPV Info’s:   nnpv info’s 
Nu met een duidelijkere omschrijving van de inhoud! 
 

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