Nieuwsbrief nr 2, juni 2009

Beste heer / mevrouw,
Hierbij ontvangt u de, inmiddels alweer tweede, digitale nieuwsbrief van Lock'n'Go. Ook in
deze nieuwsbrief proberen wij u weer interessante informatie te geven omtrent de Lock'n'Go
stallingen in Nederland. Met deze keer gegevens over de prijsuitreiking van de Lock'n'Go
actie in Veldhoven. Informatie over geplande demonstratiedagen en zoals altijd wat 'tips en
trucs' voor optimaal gebruik van de stallingen.

Prijsuitreiking Lock'n'Go actie Veldhoven
In Veldhoven is de actieperiode inmiddels gesloten. Dat betekent dat de prijswinnaars
zeer binnenkort bekend worden gemaakt. Dit gaan we op een feestelijke manier doen
en wel op 20 juni aanstaande. Kijk op www.lockngo.nl voor meer informatie.

Demonstratiedagen Valkenswaard en Veldhoven
Er staan weer een aantal demonstratiedagen gepland in Valkenswaard en
Veldhoven. Op deze dag zal het gebruik van de Lock’n’Go-stalling gedemonstreerd
worden. Mocht u kennissen of vrienden hebben die nog geen gebruik maken van
Lock’n’Go, dan kunnen ook zij zich melden om uitleg te krijgen. Kijk op
www.lockngo.nl voor meer informatie over de tijden en dagen.

Tip 1
Wist u dat u met uw Lock'n'Go pas bij alle stallingen in Nederland kunt stallen? Met
uw Lock'n'Go pas kunt u gratis gebruik maken van de Lock'n'Go stallingen in
Valkenswaard, Veldhoven, Eindhoven en zelfs in Wageningen. Dus fietst u van
Veldhoven naar Valkenswaard of van Eindhoven naar Veldhoven etc., uw fiets staat
altijd veilig. Voor meer informatie over de locatie’s kijk op www.lockngo.nl

Tip 2
U kunt met uw Lock'n'Go pas maar één klem tegelijk in gebruik nemen. Als u toch uw
pas bij een tweede klem aanbiedt, dan wordt de eerste klem weer vrijgegeven.

Tip 3
* Bij aankomst: controleer bij het stallen van uw fiets altijd of het lampje op rood staat
wanneer u uw fiets achterlaat in de stalling.
* Bij vertrek: controleer bij het ophalen van uw fiets altijd of het groene lampje brandt
voordat u vertrekt. De stalling kan zo weer gebruikt worden voor de volgende
gebruiker. Voor meer informatie kijk op www.lockngo.nl

