
Voorwaarden & privacy Natuurdromers.nl 
 
Natuurdromers is een online community waar natuurliefhebbers met elkaar in contact kunnen komen. Natuurdromers 
faciliteert voor de consument: een forum, een e-learning omgeving, de mogelijkheid tot 1-op-1 contact via chatfunctie, 
de mogelijkheid zelf (wandel)events te organiseren, het aanmaken van een eigen profiel. 

1. Algemeen 
Natuurdromers is gevestigd in Valkenswaard en in de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 57823111. 
Natuurdromers is onderdeel van onderneming Jennie from the Blog. 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Natuurdromers-website 
www.natuurdromers.nl 
 
Gebruiker 
Lid van Natuurdromers 
 
Community 
Alles wat je tegenkomt zodra je inlogt op Natuurdromers, waaronder het forum, de e-learning omgeving, chatfunctie, events en 
je eigen profiel. 
 
Moderator 
Een gebruiker met extra bevoegdheden, zoals het verbannen van een gebruiker, die helpt de community veilig en netjes te 
houden. 
 
Door je in te schrijven bij Natuurdromers ga je akkoord met alle in dit document opgenomen regels en voorwaarden. Deze 
regels en voorwaarden kunnen door Natuurdromers worden gewijzigd of aangevuld. De laatste versie die op de Natuurdromers-
website wordt weergegeven is leidend en gebruiker dient zelf te controleren of deze is geüpdatet. Deze gebruiksvoorwaarden 
zijn van toepassing op alle onderdelen en uitingen van Natuurdromers, tenzij anders op de website van Natuurdomers is 
aangegeven. 
 
 
2. Gebruikers van Natuurdromers 
2.1 Je meldt je aan als nieuw lid via de Registreren-button op de Natuurdromers-website. Voor registratie zijn voornaam, 
achternaam en e-mailadres vereist. Binnen de community is er de mogelijkheid je achternaam onzichtbaar te maken voor 
andere gebruikers. Dit kun je doen door bij achternaam ‘anoniem’ of ‘natuurdromer’ in te vullen. Je mag als voornaam ook 
gebruik maken van een nickname. 
2.2 Een lidmaatschap en account bij Natuurdromers is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan meerdere 
keren in verschillende hoedanigheden in te inschrijven en/of de login gegevens over te dragen aan een derde. 
2.3 Natuurdromers maakt gebruik van Huddle en Plug & Play als software. Bij registratie voor Natuurdromers kom je deze 
partijen tegen en kun je hun eigen voorwaarden doornemen. 
2.4 Een lidmaatschap bij Natuurdromers kost €3 inclusief btw per maand. Gebruikers die tijdens de openingsactie (24 uur gratis 
registeren) lid zijn geworden blijven gratis lid zolang Natuurdromers bestaat. Het bedrag waaronder je registreert blijft voor jou 
gelden. Dat betekent dat een eventuele verhoging van abonnementsprijs niet voor jou geldt.  
2.5 Beëindiging van het lidmaatschap vindt plaats door een e-mail te sturen naar opzeggen@natuurdromers.nl. Er geldt een 
opzegtermijn van 7 dagen. Dit houdt in dat de opzegging uiterlijk 7 dagen voordat de volgende abonnementsperiode in gaat 
binnen moet zijn. Verstuur je opzegmail vanuit het e-mailadres waarmee je het account geregistreerd hebt en vermeld per 
wanneer je het abonnement wil stopzetten. Deze genoemde methode is de enige methode om je lidmaatschap op te zeggen. 
Slechts je account in de community (Huddle) verwijderen is niet voldoende.   
2.6 Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de maandelijkse betaling en de toegang tot de inhoud van de community 
stopgezet. Je account binnen de community blijft wel bestaan. Je kunt dan bijvoorbeeld wel nog het forum en je profiel zien, 
maar de inhoud ervan niet. Je kunt je account verwijderen via Instellingen, of hem laten bestaan om eventueel later weer te 
activeren.   
2.7 Je stemt er mee in dat de Natuurdomers-website bestanden, teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, audio en video’s 
bevat die eigendom zijn van Natuurdromers, licentiegevers en/of gebruikers van Natuurdromers en die beschermd worden door 
toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten, merken en octrooien. Je 
verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendom)rechten van 
Natuurdromers of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen 
waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, 
waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Kort gezegd mag niets binnen de community overgenomen, gekopieerd of 
gedeeld worden.  
 
3. Gedragsregels 
3.1 Je verklaart je als gebruiker van Natuurdromers geen berichten te zullen plaatsen of versturen die beledigend, grof, 
bedreigend, discriminerend, obsceen zijn of die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Seksueel getinte berichten zijn niet 
toegestaan. Praten over drugs is niet toegestaan. Natuurdromers is geen roddelforum Het is niet toegestaan een gesprek te 
openen met een persoon als target, ook niet als dit een publiek figuur is. 
3.2 Je verklaart Natuurdromers op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, of te 
gebruiken voor welke vorm van commerciële doelen dan ook. 
3.3 Natuurdromers behoudt zich het recht voor om door jou gepubliceerde berichten aan te passen of geheel of gedeeltelijk te 
verwijderen indien dit passend of noodzakelijk wordt geacht. 
3.3 Niet-nakoming of een handelen of nalaten in strijd met voorgaande regels staat op straffe van onmiddellijke beëindiging van 
je lidmaatschap bij Natuurdromers, zonder dat een recht op restitutie van betaalde gelden bestaat. 



3.4 Natuurdromers werkt met moderators welke te herkennen zijn aan een blaadje-badge bij de gebruikersnaam. Gebruikers 
dienen te luisteren naar de moderators. Wat de moderators zeggen is leidend. 
 
4. Aansprakelijkheid 
4.1 Natuurdromers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die aangericht wordt door andere gebruikers binnen de 
community, waaronder vallen: pesterijen, (digitale) oplichting, obsceen contact,  
4.2 Deelnemen aan events is altijd op eigen risico. De events worden door gebruikers zelf georganiseerd. Natuurdromers is 
tijdens deze events niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, diefstal, letsel, hinderlijk gedrag van derden of enig ander uit 
het contact tussen gebruikers onderling voortvloeiend ongemak. 
4.3 In het geval de Natuurdromers-website niet beschikbaar is door technische storingen, waaronder storingen in 
netwerkverbindingen, door Natuurdromers gebruikte servers of software, bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde 
gelden en is iedere aansprakelijkheid van Natuurdromers voor schade uitgesloten. Uiteraard doet Natuurdromers er alles aan 
om de community altijd bereikbaar en veilig te houden. 
 
5. Privacy 
5.1 Natuurdromers gebruikt gegevens van gebruikers alleen voor noodzakelijke doeleinden, die bijdragen aan het functioneren 
van de community. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geef je uitdrukkelijk toestemming voor gebruik van jouw 
persoonsgegevens, voor zover toestemming vereist zou zijn. 
5.2 De gehele community is afgeschermd voor gastbezoekers en zoekmachines als Google. Je profiel en de dingen die je 
schrijft op het forum zijn dus niet vindbaar via zoekmachines en kunnen alleen gezien worden door andere betalende leden van 
de community. 
5.3 Natuurdromers doet er alles aan om de gegevens van de gebruikers veilig te houden. Gegevens en gesprekken van 
gebruikers worden niet getoond of doorverkocht aan derden. Gegevens en gesprekken worden opgeslagen door partner Huddle 
(https://thehuddle.nl) voor het functioneren van de community. Huddle heeft eigen voorwaarden die gebruikers bij registratie te 
zien krijgen. Om betalingen te kunnen voldoen worden de daarvoor benodigde gegevens gedeeld met Mollie 
(https://mollie.com). Om een abonnement te kunnen afsluiten worden de daarvoor benodigde gegevens gedeeld met Plug & 
Pay (https://plugandpay.nl/). 
5.4 Om statistieken van de website te kunnen genereren verzamelt Google Analytics analytische cookies van gebruikers. 
Google Analytics analyseert het gedrag van gebruikers binnen de website en community, waaronder welke pagina’s worden 
bekeken en hoe lang. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Meer informatie hierover is te vinden op 
http://analytics.google.com/. 
 
6. Overige 
6.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn zorgvuldig opgesteld door Natuurdromers. Indien een of meer bepalingen van deze 
gebruiksvoorwaarden desondanks nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van 
kracht en dienen de nietige bepalingen vervangen te worden in rechtsgeldige bedingen. Deze moeten zoveel mogelijk 
aansluiten bij het oorspronkelijke doel van de betreffende bepalingen en ten gunste van Natuurdromers strekken. 
6.2 Op geschillen tussen Natuurdromers en gebruikers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uitsluitend de 
Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst. 
 


