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Welkom op deze Prettig Bloot-locatie
waar veiligheid, vrijheid, respect, openheid en kwaliteit voorop staan
Er gaat niets boven bloot genieten op een plek waar jij je vrij en op je gemak
voelt. Maar dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom heeft NFN Open &
Bloot (de Nederlandse belangenbehartiger voor naaktrecreatie) in 2011 het ‘Prettig
Bloot’ label in het leven geroepen.
Locaties met dit label streven de kernwaarden veiligheid, vrijheid, respect,
openheid en gastvrijheid nadrukkelijk na. Op deze manier kan iedereen op een
prettige manier bloot recreëren.

Wat je mag verwachten op een
Prettig Bloot-locatie:
√ Indien het weer en persoonlijke
omstandigheden het toelaten gaan
bezoekers in principe bloot. Er
wordt rekening gehouden met de
gevoeligheden en levensfase van
opgroeiende kinderen, hier wordt
coulant mee omgegaan.
√ Er is duidelijk aangegeven waar
bloot gewenst is (bijvoorbeeld in
het zwembad) en waar juist niet
(bijvoorbeeld in het restaurant). Ook
andere bijzonderheden of afspraken
die gelden op de locatie worden
duidelijk gecommuniceerd.
√ De sfeer is vriendelijk en respectvol.
Gasten die (relatief) onbekend zijn
met bloot recreëren worden op een
behulpzame en coulante manier
wegwijs gemaakt.
√ Er is respect voor ieders individuele
beleving en keuzes ten aanzien
van naaktrecreatie, op voorwaarde
dat mensen geen last bij elkaar
veroorzaken. Dit betekent dat iedereen
met een geldige NFN-jaarkaart
welkom is, tenzij zij zich onacceptabel
gedragen.

√ Wanneer iemand vervelend of
aanstootgevend gedrag vertoont
waardoor de goede sfeer verstoord
raakt, dan wordt hij of zij daarop
aangesproken. De beheerder van de
locatie handelt integer en adequaat
bij meldingen of vermoedens van
onacceptabel of ongewenst gedrag.
√ Personeel en gasten zetten zich
in om de natuur te behouden door
naar vermogen op een duurzame en
verantwoorde manier om te gaan met
energieverbruik, waterverbruik en
afvalverwerking.
Veiligheid voorop: Merk je tijdens je
bezoek dat één of meerdere van de
hierboven staande afspraken op de
Prettig Bloot-locatie niet of niet juist
worden nageleefd? Houd het niet
voor je, maar bespreek het met de
beheerder. Wanneer de situatie niet
verbetert, meld dit dan bij NFN via
prettigbloot@nfn.nl.
Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat er
aan de hand is en wanneer dit speelde.
NFN zal naar aanleiding van de melding
contact met je opnemen en bespreken
op welke manier er gevolg aan gegeven
wordt. Op deze manier houden we met
elkaar de Prettig Bloot-waarde in stand!

NFN Open & Bloot
Vlasakkerweg 48
3811 MT Amersfoort
Nederland
www.nfn.nl/prettig-bloot
prettigbloot@nfn.nl
Tel: + 31 (0)33- 253 3050
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