
 

Voordelen en voorwaarden lidmaatschap 

 

Jij en NFN: samen sterk!  

• Je draagt bij aan de promotie, acceptatie en de imagoverbetering van bloot in 
Nederland. 

• Je helpt mee om al die prachtige blootlocaties te laten voortbestaan, want 
belangenbehartiging staat bij ons hoog op de agenda. Wij zorgen ervoor dat 
naaktstranden en naaktrecreatieterreinen behouden of uitgebreid worden. 

• Je ontvangt in een volledig lidmaatschapsjaar 4x per jaar 
onze magazines BlootGewoon! en UIT!. Word je later in het jaar lid? Dan 
ontvang je de magazines die dat jaar nog gaan verschijnen. 

• Samen met jou bouwen we aan veiligheid, vrijheid en respect op de 
blootlocaties. Hierbij is onze jaarkaart, het Veiligheidsprotocol en het Prettig 
Bloot-label van groot belang. 

• Met onze jaarkaart met of zonder INF-zegel krijg je toegang tot blootlocaties in 
Nederland en met het INF-zegel kun wereldwijd bij locaties terecht. 

• Met de NFN-jaarkaart krijg je toegang tot onze activiteiten. 
• Profiteer van veel voordeel: zoals kortingen en voordelen op producten in 

onze webshop en bij campings, accommodaties en sauna’s.  

Bekijk hier de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden lidmaatschap NFN. 

Voorwaarden lidmaatschap 

• Het NFN-lidmaatschap loopt een kalenderjaar (dus van1 januari t/m 31 
december) en wordt tot wederopzegging automatisch met een jaar verlengd. 

• De contributies worden jaarlijks, na goedkeuring van de Ledenraad, vastgesteld 
en gepubliceerd op de website van NFN. 

• NFN kent verschillende lidmaatschappen te weten:  

➢ hoofdlidmaatschap (voor de eerste of enige persoon per adres) 
➢ medebewoner lidmaatschap (voor >18 jaar en alleen in combinatie met een 

hoofdlidmaatschap) 
➢ jong-volwassen lidmaatschap (voor 18 t/m 25 jaar, daarna wordt dit 

lidmaatschap automatisch omgezet in een standaard NFN-jaarlidmaatschap 
met bijbehorende voorwaarden) 

• Jongeren tot 18 jaar kunnen zich niet als hoofdlid registreren, wel als 
medebewoner. 

• Voor jongeren tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Ben je nog geen 18 of ben je 
tussen de 18 en 25 en wil je een jong-volwassen lidmaatschap? Mail ons dan je 
id-bewijs bij je inschrijving om je leeftijd te verifiëren. 

• Ben je onder de 18 jaar en wil je zelfstandig, zonder (één van je) ouders of 
verzorgers, een evenement of activiteit van NFN bijwonen? Neem dan even 
contact op met onze ledenservice via info@nfn.nl 

https://nfnprod.wpengine.com/belangrijke-documenten/
mailto:info@nfn.nl


• Je betaalt het eerste jaar van je lidmaatschap de contributie altijd direct per iDeal. 
Daarna betaal je via een digitale factuur.  

• Een factuur op papier ontvangen? Dan berekenen we de kosten per jaar door.   
• Eventuele betalingsherinneringen versturen we altijd per e-mail.  
• Voor het buitenland geldt er een toeslag op de portokosten voor het versturen van 

de magazines. De actuele portotoeslag vind je op de site.   
• Ben je lid (of geweest) en staat er nog een vordering open? Na betaling van de 

openstaande vordering en de nieuwe contributie kun je je lidmaatschap weer 
actief gebruiken. We verwijzen je hiervoor ook naar paragraaf 8.5 van onze 
statuten.  

• Betaal je jouw contributie te laat dan kan dit consequenties hebben voor het 
ontvangen van de magazines. We sturen namelijk geen magazines na. Je kan 
gemiste nummers bestellen in de onze webshop. 

Actievoorwaarden lidmaatschap 

• Word je lid via een actie of aanbieding, dan kan je je NFN-lidmaatschap 
gedurende het eerste volledige lidmaatschapsjaar niet wijzigen of opzeggen. 

• Lidmaatschapsacties of aanbiedingen gelden voor betaalde 
lidmaatschappen. Voor jongeren tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis, voor 
hen gelden dit soort acties dan ook niet. 

 

Lidmaatschap NFN opzeggen 

Uiteraard vinden wij het heel jammer als je je lidmaatschap wilt opzeggen en hierdoor 
ook niet meer bijdraagt aan de instandhouding en maatschappelijke acceptatie van 
naaktrecreatie in Nederland. Je lidmaatschap beëindigen is niet moeilijk, wel zijn er 
een paar spelregels. Je lidmaatschap opzeggen kan per e-mail, schriftelijk of via 
het NFN-Ledenportaal. Je opzegging moet uiterlijk 30 november van het lopende jaar 
bij ons bekend zijn. Een lidmaatschap bij NFN Open & Bloot is een 
persoonsgebonden lidmaatschap. Dit houdt in dat het lidmaatschap alleen door het 
betreffende lid zelf opgezegd kan worden. Let op: vermeld bij opzegging altijd 
je volledige naam, lidmaatschapsnummer en adres. 
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