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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
NFN
gevestigd te Amersfoort

ARTIKEL 1

ALGEMEEN

1.

In deze voorwaarden wordt het (potentiële) lid c.q. de wederpartij aangeduid als wederpartij en Naturisten
Federatie Nederland als NFN.

2.

De wederpartij kan een ondernemer zijn, dan wel een consument. Onder een consument wordt verstaan de
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.

Deze voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de wederpartij waarnaar op enige offerte,
prijslijst, nota of in andere correspondentie wordt verwezen.

4.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) aanbieding, overeenkomst c.q. lidmaatschap van NFN.

5.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van NFN
schriftelijk zijn bevestigd.

6.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. NFN en de wederpartij
zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen worden.

7.

Deze voorwaarden, inclusief de/het hieraan ten grondslag liggende overeenkomst c.q. lidmaatschap, bevatten
de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande
mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en voorstellen met betrekking tot het onderwerp ervan.

8.

De wederpartij is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de/het aan deze
voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst c.q. lidmaatschap, alsmede uit deze voorwaarden zelf over
te dragen aan (een) derde(n) na voorafgaande schriftelijke toestemming van NFN.

ARTIKEL 2

BEGROTINGEN,
PRIJSOPGAVEN,
OVEREENKOMST

OFFERTES,

AANBIEDINGEN

EN

TOTSTANDKOMING

1.

Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van NFN, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij
het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Iedere aanbieding dient, totdat één en ander is aanvaard, als één
geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden.

2.

Aanbiedingen, prijslijsten, alsmede andere door NFN verstrekte opgaven binden NFN niet. Toezeggingen door en
afspraken met ondergeschikten van NFN binden NFN niet dan nadat en voorzover deze door de directie van NFN
schriftelijk zijn bevestigd.

3.

De overeenkomst komt tot stand wanneer NFN binnen zeven werkdagen, nadat zij de aanvraag heeft ontvangen,
deze schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen, één en ander echter met inachtneming
van lid 4 van dit artikel.
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4.

NFN kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst. Indien NFN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is NFN gerechtigd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 3
1.

PRIJS EN RISICOREGELING

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen:
•
•
•

exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
exclusief eventuele afnamekortingen;
exclusief administratiekosten.

2.

De door NFN aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende
factoren.

3.

Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de
leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de
prijscourant van NFN gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is NFN gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk
totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen prijs te wijzigen en de nieuwe prijs aan de wederpartij in
rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in de leden
4 en 5 van dit artikel.

4.

De prijs kan per 1 januari van ieder jaar door NFN gewijzigd worden. De wederpartij wordt daarvan op uiterlijk 30
november van het voorafgaande jaar op de hoogte gesteld via de website van NFN.

5.

Indien het een wederpartij-consument betreft en sprake is van een prijsverhoging binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij-consument gerechtigd in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4

BETALING

1.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de betalingen voor het lidmaatschap binnen
veertien dagen na factuurdatum, één en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. Als tijdstip
van betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening van NFN is gecrediteerd.

2.

Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de in het
vorige lid genoemde termijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te
geschieden ten kantore van NFN of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een rekeningnummer
van NFN, zoals dat op de factuur is aangegeven, dan wel door NFN nader wordt aangewezen.

4.

Alle de wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden c.q.
afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) worden verhoogd met de wettelijke rente dan wel - indien
sprake is van een handelsovereenkomst - de wettelijke handelsrente. Bij de berekening van de verschuldigde rente
wordt een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.
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NFN is na verloop van één werkdag na de vervaldag als bedoeld in lid 1 van dit artikel zonder nadere
ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

5.

-

-

De wederpartij is alsdan aan NFN buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij NFN aanspraak maakt op
vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid
4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan
worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €
40,00 (veertig euro) voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur;
De wederpartij-consument is alsdan aan NFN buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij NFN aanspraak
maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke
incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten, voorzover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning
binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de dag van aanmaning door de wederpartijconsument wordt voldaan.
De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

6.

Indien de wederpartij met de betaling jegens NFN in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle
tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was
overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. Indien de wederpartij met de
betaling jegens NFN in gebreke is, vervallen bovendien alle voordelen die voor de wederpartij aan het lidmaatschap
verbonden zijn tot het moment dat al hetgeen NFN van de wederpartij te vorderen heeft, aan NFN is voldaan.

7.

Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van NFN gronden aanwezig zijn om
te twijfelen aan tijdige betaling door de wederpartij, dan heeft NFN het recht niet te leveren of niet verder te
leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de
wederpartij aan NFN verschuldigd is of zal worden.

8.

De wederpartij is jegens NFN gehouden tot de onder lid 7 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens NFN
verschuldigd is of zal worden, ook indien NFN niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar
leveringsprestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van NFN
gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 5

AANSPRAKELIJKHEID VAN NFN

1.

NFN aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.

2.

Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid
waardoor nakoming van de overeenkomst door NFN redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden
verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, (natuur)rampen, gebrek
aan grond-, hulp- en brandstoffen, verkeersstoornissen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek,
transportmoeilijkheden, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of
de fabrikant van de zaken, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden, bedrijfsstoringen, het tijdelijk niet
toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die
noodzakelijk is/zijn voor de nakoming van de verplichtingen door NFN en invloeden betreffende het weer.

3.

In geval van niet toerekenbare tekortkoming is NFN naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van
de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te
ontbinden. Indien de wederpartij NFN daartoe schriftelijk aanmaant, is NFN gehouden zich binnen vijf werkdagen
ten aanzien van haar keuze uit te spreken.
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4.

NFN is slechts jegens de wederpartij aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een
aan NFN toe te rekenen tekortkoming dan wel van een onrechtmatige daad van NFN, waarbij de aansprakelijkheid
van NFN is beperkt tot het bedrag dat de wederpartij conform de factuur/facturen (exclusief omzetbelasting) aan
NFN heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de levering waarop de schade veroorzakende gebeurtenis
betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, echter met een maximum van € 150 (hondervijftig euro), één en
ander met inachtneming van het hierna in lid 5 bepaalde.

5.

De aansprakelijkheid van NFN is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de ter zake van toepassing zijnde
verzekering van NFN wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden voor rekening van NFN komt.

6.

Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, gevolgschade, bedrijfs- en/of stagnatieschade van de
wederpartij, door welke oorzaak ook ontstaan, is NFN niet gehouden. De wederpartij dient zich desgewenst tegen
laatstgenoemde schade(n) te verzekeren.

7.

De beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel is niet van
toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van NFN zelf.

8.

De wederpartij is verplicht, indien hij voornemens is NFN aansprakelijk te stellen, voorafgaande daaraan daarover
met NFN overleg te plegen.

9.

In geval NFN aansprakelijk wordt gesteld, dient NFN te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld deze
aansprakelijkstelling (ter plaatse) op de gegrondheid daarvan te (doen) onderzoeken, respectievelijk (ter plaatse) te
(laten) beoordelen of NFN in casu aansprakelijk is. Indien blijkt dat de aansprakelijkstelling om welke reden ook niet
gegrond is, respectievelijk NFN in casu niet aansprakelijk is, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek,
respectievelijk uit deze beoordeling voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan
reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).

10.

NFN is te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij geleden schade voorzover mogelijk ongedaan te maken.

ARTIKEL 6

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt binnen vijf werkdagen na daartoe door NFN in gebreke te zijn
gesteld, is NFN bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van
eventueel recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 7

PERSOONSGEGEVENS

1.

De persoonsgegevens van de wederpartij worden opgenomen in het gegevensbestand van NFN. Op deze
registratie c.q. de ledenadministratie van NFN is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

2.

De wederpartij geeft hierbij toestemming aan NFN om de gegevens van de wederpartij te verwerken en
beheren.

ARTIKEL 8
1.

ONTBINDING EN OPSCHORTING

In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door NFN ten gevolge van een niet toerekenbare
tekortkoming van NFN, zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
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Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met
NFN gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van of het
van toepassing verklaren van de WSNP op c.q. beslag onder de wederpartij of bij het stilleggen of liquidatie dan wel
gehele of gedeeltelijke overdracht van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is NFN
gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) geheel of
gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat NFN tot enige schadevergoeding of garantie gehouden
zal zijn en onverminderd de NFN verder toekomende rechten.

2.

ARTIKEL 9
1.

TOEPASSELIJKE REGELGEVING

Op de/het aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst c.q. lidmaatschap is de
volgende regelgeving van toepassing:
-

“Protocol bij ongewenst gedrag binnen de NFN. Wat doe je dan?”;
NFN Gedragscode;
Statuten van NFN;
Huishoudelijk reglement van NFN.
De wederpartij verklaart hierbij dat de in lid 1 hiervoor vermelde regelgeving door NFN aan hem beschikbaar is
gesteld, alsmede dat de wederpartij daarvan kennis heeft genomen en deze regelgeving zal naleven.

ARTIKEL 10

TOEPASSELIJK RECHT

Ten aanzien van de/het aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst c.q. lidmaatschap en van
overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.

ARTIKEL 11

GESCHILLEN

Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig
worden beschouwd - die naar aanleiding van de/het aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende
overeenkomst c.q. lidmaatschap of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de wederpartij en NFN
mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de
rechtbank Midden-Nederland, tenzij een wederpartij-consument binnen een maand nadat NFN zich schriftelijk jegens de
wederpartij-consument op dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet
bevoegde rechter kiest.
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