
NNPV Info 2017.02.1 
 

Een info met activiteiten en kortingen bij de NNPV! 
 

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

- Dutch Snow Time Week 2017; 22 – 29 april… Plezier verzekerd! 
- Veelzijdige reis naar de Elzas en de Vogezen 08 t/m 13 mei 2017 

De Elzas en Lotharingen vormen een bijzonder rijk en boeiend gebied voor de reiziger. 
Ontzettend veel te bezoeken: natuur, cultuur, oude plaatsen, kathedralen, monumenten (WOI en WOII) en religieuze monumenten. 
Deze reis heeft een gevarieerd programma met veel ruimte voor spontane uitstapjes of het zelf verkennen van een leuke stad of plaats. 

 

 NNPV Ledenvoordeel > Mooie aanbiedingen! (voor alle NNPV-leden!)     nnpv.nl ledenkorting 
- NNPV biedt korting bij het boeken van een pakketreis (vlucht en hotel) bij Corendon Vliegvakanties. 

Die kortingsactie is destijds via werkgever NN gaan lopen. Het kortingsaanbod van 5% geldt ook in 2017. 
Vul op het boekingsformulier de ‘Promotiecode’ in en druk dan op de rode button ‘prijs herberekenen’. 
Mail nnpv@nn.nl en vraag de Promotiecode als je die nog niet hebt. 
Uitgezonderd van de korting zijn: Hotel- of flight only, excursie- en/of rondreizen, nijlcruises, fly&go's en reizen naar Istanbul, Barcelona en Berlijn. 
 

- Jbajewels.nl viert de liefde met 20% korting op de mooiste juwelen! 
Versier je geliefde (of jezelf) met de meest prachtige sieraden in alle prijsklassen.  
Nu 20% korting op alle artikelen in de categorie “Valentijn”. Zelfs op de sale! 
De mooiste armbanden, colliers, oorbellen en ringen nu dus voor extra liefdevolle prijsjes.  
De actie is geldig gedurende de gehele maand februari.  
Ga naar www.jbajewels.nl, klik bovenaan de pagina op de speciale “Valentijn” categorie en gebruik de kortingscode bij het afrekenen! 
Niet geldig i.c.m. andere kortingscodes. Mail nnpv@nn.nl en vraag de kortingscode. 
 

- We laten je deze winter niet in de kou staan. 
Vanaf vrijdag 3 februari om 12:00 uur gaat het thema “WINTERS VOORDEEL” van start bij de Personeelsvoordeelwinkel. 
Kom gezellig shoppen en geniet van onze behaaglijke voordelen. We wensen je voordelig winkelplezier! 
Pak dus je voordeel en profiteer bij de Personeelsvoordeelwinkel! Mail nnpv@nn.nl en vraag de inlogcode als je die nog niet hebt. 

 

 NNPV Info gemist? Kijk op NNPV.nl 
Eerdere NNPV Info’s zijn te vinden op NNPV.nl onder NNPV Info’s:       nnpv info’s 

 

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

 

https://www.nnpv.nl/info-en-aanmelden
https://www.nnpv.nl/ledenkorting
mailto:nnpv@nn.nl
http://www.jbajewels.nl/
mailto:nnpv@nn.nl
mailto:nnpv@nn.nl
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/

