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Externe accounts op het NDFF-uitvoerportaal 

Wat is een extern account? 

Een extern account is een account op het NDFF Uitvoerportaal, dat een abonnee tijdelijk kan 

laten verstrekken aan een persoon buiten de eigen organisatie. Deze externe persoon heeft 

dan tijdelijk toegang tot het NDFF Uitvoerportaal.  

Voor wie is een extern account bedoeld? 

Externe accounts worden uitgegeven voor specifieke projecten. Bijvoorbeeld wanneer u een 

adviesbureau een bepaalde opdracht laat uitvoeren. U kunt een medewerker van het 

adviesbureau dan tijdelijk toegang geven tot het Uitvoerportaal van de NDFF. De externe 

gebruiker kan zelf inloggen op het Uitvoerportaal en de gegevens raadplegen. Zodra het 

project is afgelopen, wordt het externe account weer afgesloten.  

Wie kan een extern account aanvragen? 

Alleen de accountbeheerder kan namens een abonnementhouder een extern account 

aanvragen. 

Wanneer een extern account aanvragen? 

Een extern account kan op ieder moment worden aangevraagd. Indien u alle accounts van uw 

abonnement in gebruik heeft, kunt u er een ‘inwisselen’, zodat deze als extern account kan 

worden uitgegeven. Een andere mogelijkheid is om extra accounts aan te schaffen. 

Hoe kan je een extern account aanvragen? 

De aanvraag van een extern account gaat altijd via het Serviceteam van de NDFF, 

serviceteamNDFF@natuurloket.nl of 0800-2356333. U ontvangt dan een aanvraagformulier 

voor een extern account.  

Wat kost een extern account? 

Elke abonnee heeft recht op 10 accounts. Ongeacht of dit accounts zijn voor interne 

medewerkers of externe accounts. Indien er meer dan 10 accounts nodig zijn is het mogelijk 

om sets van 5 extra accounts bij te kopen. De kosten daarvan zijn eenmalig € 500,- excl. btw. 

De 5 accounts hoeven niet direct ingevuld te worden. Op een later moment is dat ook 

mogelijk.  

Hoe lang is een extern account geldig? 

Een extern account is geldig gedurende maximaal drie maanden. Een extern account wordt 

binnen vijf werkdagen na de aanvraag uitgegeven. Drie weken voor afloop informeert het 

Serviceteam bij de abonnementhouder of het externe account moet worden verlengd en met 

welke termijn (met weer een maximum van drie maanden).  

Welke gebruikersvoorwaarden zijn er aan een extern account verbonden? 

De abonnementhouder is te allen tijde verantwoordelijk dat er geen oneigenlijk gebruik 

gemaakt wordt van de gegevens door de externe gebruiker. Bij de eerste maal inloggen op het 

Uitvoerportaal krijgt de externe gebruiker een scherm waarin hij/zij gevraagd wordt akkoord te 

gaan met de gebruiksvoorwaarden van de gegevens in de NDFF.  

Het externe account wordt in principe alleen uitgegeven voor het projectgebied waarvoor het 

account is aangevraagd.  
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