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 NNPV Activiteitencommissie HP/DP > Formule 1 Grand Prix van België nnpv.nl commissie dp-hp 

- NNPV Sportreis Formule 1 Grand Prix van België. (incl. busreis) 
Spa / Francorchamps (België) op zondag 27 augustus 2017. 
Kijk verder op onze website nnpv.nl commissie dp-hp voor meer informatie en inschrijven. 
 

- De mooiste foto’s maken met je smartphone! De workshop is interactief en zit boordevol handige tips 
waarmee je direct betere foto’s maakt met je smartphone. 
Na deze workshop ken je de trucs om alles uit je smartphone camera te halen wat er (technisch) in zit  
Kijk verder op onze website nnpv.nl commissie dp-hp voor meer informatie en inschrijven. 

 

 NNPV Commissie Ede > Voorjaars Workshop 21 juni 2017 in Ede  nnpv.nl commissie-ede 
In samenwerking met Bloembinderij Roel, organiseren we een workshop op woensdag 21 juni 2017. 
Deze wordt gehouden in VPT, Nationale Nederlanden, kantoor in Ede. 
Wat het gaat worden? We gaan iets moois maken voor buiten, waar je de hele zomer plezier van hebt!! 

 NNPV Ledenvoordeel > Mooie aanbiedingen! (voor alle NNPV-leden!)  nnpv.nl ledenkorting 
- De "MEGA DEALS” gaan van start bij de Personeelsvoordeelwinkel. 

Met spectaculaire kortingen op producten van bekende merken. 
Die kunnen oplopen tot wel 70% op de reguliere winkelprijzen. 
Bovendien maak je de hele maand kans op 4 GRATIS TICKETS van een familiepark naar keuze! 

- Hotelopia biedt een aantal unieke vroegboekkortingen aan speciaal voor al zijn WhiteLabel-en Clubklanten.   
Deze uitzonderlijke promoties zijn nu beschikbaar via de banner "Vroegboekactie Zuid-Europa" 
op uw Hotelopia WhiteLabel-en Club webpagina en omvatten voornamelijk de Spaanse en 
Griekse eilanden. (Mallorca, Rhodos, Tenerife, Kreta,...) 
Deze promoties komen bovenop de vaste kortingen. VROEGBOEKACTIE 2017 (tot 36 % korting) 
De aanbiedingen blijven geldig tot 31 mei 2017 en kunnen geboekt worden tot eind juli 2017. 

 

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