Voorwaarden lidmaatschap
•
•
•
•
•
•

Het NFN-lidmaatschap loopt een kalenderjaar (dus van 1 januari t/m 31 december) en wordt tot
wederopzegging automatisch verlengd.
In 2021 betaal je € 30,20 per persoon.
Voor jongeren t/m 25 jaar is het lidmaatschap helemaal gratis. Ben je nog geen 25 of ben je dit jaar
25 geworden en wil je lid worden? Mail ons dan je ID bij je inschrijving om je leeftijd te verifiëren.
Je betaalt het eerste jaar van je lidmaatschap altijd per iDEAL of digitale factuur. Dit regel je
makkelijk in het NFN-Ledenportaal.
Voor het buitenland geldt er een toeslag in portokosten voor het versturen van de magazines van
€20,00 binnen europa en €30,00 wereldwijd per jaar.
Je lidmaatschap opzeggen kan per e-mail, schriftelijk of via het NFN-Ledenportaal. Opzeggingen
moeten uiterlijk 30 november van het lopende jaar bij ons binnen zijn.

Actievoorwaarden
•
•

Word je lid via een actie of aanbieding, dan kan je je NFN-lidmaatschap gedurende het eerste
volledige jaar niet wijzigen of opzeggen.
Lidmaatschapsacties of aanbiedingen gelden voor betaalde lidmaatschappen. Voor
jongeren t/m 25 jaar is het lidmaatschap gratis, voor hen gelden dit soort acties dan ook niet.

Jij en NFN: samen sterk!
•
•
•

•
•
•
•

Je draagt bij aan de promotie, acceptatie en de imagoverbetering van bloot in Nederland
Belangenbehartiging staat bij ons hoog op te agenda. Wij zorgen ervoor dat naaktstranden en
naaktrecreatieterreinen behouden en uitgebreid worden
Je ontvangt in een volledig lidmaatschapsjaar 4x per jaar onze magazines BlootGewoon!
en UIT! thuis. Word je later in het jaar lid? Dan ontvang je de magazines die dat jaar nog verschijnen
(per adres wordt er één exemplaar van de magazines verstrekt).
Samen met jou bouwen we aan veiligheid, vrijheid en respect met de Prettig Bloot-labels
Met onze jaarkaart krijg je toegang tot alle blootlocaties; waar dan ook ter wereld!
Veel voordeel: kortingen en voordelen bij campings en accommodaties, op saunatickets,
verzekeringen en op alle leuke artikelen in onze webshop
Je helpt mee om al die prachtige blootlocaties te laten voortbestaan!

Bekijk hier de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden lidmaatschap NFN.

Lidmaatschap NFN opzeggen
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 jaar
bij ons bekend zijn.
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