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Beste Jolanda,

We hebben waardering voor professionals zoals jij. Chauffeurs
die het zichzelf en anderen gunnen om 's avonds weer veilig
thuis te komen. Daarom ben jij een terechte deelnemer aan het
NK Veiligste Chauffeur!
{ Het doet nogal wat discussie opwaaien: de
automatische noodrem. Deze week
verscheen in het nieuws dat er in Duitsland 8
doden zijn gevallen door het uitschakelen van
de noodrem. Wat vind jij van het uit zetten
van de noodrem? Je krijgt over een paar
weken tijdens het NK de kans om jouw
mening te delen. Sterker nog: je krijgt er
punten voor. Discussiëren dus!

WIST JE DAT:
New River Valley in de oostelijke
staat Virginia ligt?
Het gebied zijn naam te danken
heeft aan de 580 km-lange New
River?
Eén van de grootste truck
experience centers ter wereld hier
gevestigd is?
Je als je wint hier naartoe mag en
een rit mag maken in een typisch
Amerikaanse truck?
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Om je alvast een klein beetje te helpen, geven we vast een tipje van de sluier... Tijdens het NK komen
namelijk onder andere de volgende veiligheidsonderwerpen aan bod:
Gevaarherkenning
Vakkennis
Voertuigkennis
Sta de komende weken dus voor jezelf even stil bij deze onderwerpen. Wie weet bezorgt je dit wel een
plek bij de beste 100! Dan ga je in ieder geval naar een van de grootste en meest spectaculaire
vrachtwagenfabrieken van Europa!

{We houden je op de hoogte van de start van het NK.
Tot snel in onze community!
Groetjes,
Laurien Verstraten
Ambassadeur NK Veiligste Chauffeur

{P.S. Heb je vragen? Stel ze aan info@nkveiligstechauffeur.nl
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{Disclaimer
{Volvo Trucks Nederland en TVM verzekeringen respecteren en beschermen je privacy. Je persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij
hechten veel waarde aan het vertrouwen dat je in ons hebt en alle persoonlijke informatie die je ons geeft, wordt met de grootste zorg en
vertrouwelijkheid behandeld. Volvo Trucks Nederland en TVM verzekeringen geven je steeds de mogelijkheid deze informatie niet te
ontvangen. Het volstaat om te klikken op de link onderaan de e-mail die je krijgt. Indien je jouw gegevens wil aanpassen, dan kan je dat
doen door het formulier opnieuw in te vullen. De inhoud van deze e-mail is het auteursrechtelijk beschermde eigendom van Volvo Trucks
Nederland en TVM verzekeringen, dochterondernemingen en/of licentiehouders. Alle rechten voorbehouden. De verveelvoudiging,
overdracht, verspreiding of opslag van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid anders dan voor
privédoeleinden is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo Trucks Nederland en TVM verzekeringen,
tenzij anders aangegeven. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

{Volvo Trucks, Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Netherlands
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