ALGEMENE VOORWAARDEN SKATE4daagse 2022 – Editie 2
april 2022

“De SKATE4daagse; in één week tijd, vier dagen skateplezier voor jong en oud!”
Iedereen die van skaten houdt, kan meedoen aan de SKATE4daagse, het enige dat je nodig hebt is een
telefoon waar je GoSkate op hebt geïnstalleerd. Ga van maandag 13 t/m zondag 19 juni 2022 lekker de
weg op, kies een mooie route en geniet van het skeeleren!
Hoe doe ik mee?
Ik heb al een GoSkate account
Ga in de GoSkate-app naar de Challenge ‘SKATE4daagse’.
Geef aan welke deelnamevorm je kiest: BASIS, PLUS of PREMIUM.
Bij de PLUS en PREMIUM variant laat je jouw adresgegevens achter en volg je de betaalmodule
Daarna ben je ingeschreven voor de SKATE4daagse Challenge en kun je vanaf 13 juni 2022 van
start.
Ik heb nog geen GoSkate account
Download de gratis GoSkate-app en maak een account aan.
Ga in GoSkate naar de Challenge ‘SKATE4daagse’.
Geef aan welke deelnamevorm je kiest: BASIS, PLUS of PREMIUM.
Bij de PLUS en PREMIUM variant laat je jouw adresgegevens achter en volg je de betaalmodule
Daarna ben je ingeschreven voor de SKATE4daagse Challenge en kun je 13 juni 2022 van start.
Wanneer is de SKATE4daagse?
DE SKATE4daagse vindt plaats in de week van 13 t/m zondag 19 juni 2022. In deze week skeeler
je, wanneer jij wilt, vier keer met GoSkate. Na vier keer heb je de SKATE4daagse voltooid.
Welke afstanden zijn er?
In één week tijd ga je vier keer de weg op om te skaten. Je kunt kiezen uit de volgende afstanden per keer:
o 5 kilometer per dag, minimaal 4x in één week
o 10 kilometer per dag, minimaal 4x in één week
o 15 kilometer per dag, minimaal 4x in één week
o 20 kilometer per dag, minimaal 4x in één week
*Je ontvangt de medaille nadat je jouw SKATE4daagse Challenge hebt voltooid.
Uit welke deelnamevarianten kan ik kiezen?
De drie varianten staan los van de afstand die je skeelert. Je kunt bijvoorbeeld het PREMIUM pakket
combineren met alle afstanden.
Mogelijkheid
Kosten incl. verzending Opmerking
Basic
Gratis
Digitale Medaille in GoSkate-app.
Plus
€ 7,95
Medaille wordt thuis gestuurd.*
Premium

€ 33,50

T-shirt en medaille worden thuis
gestuurd.*

*Alle medailles worden na de SKATE4daagse verzonden
**Wanneer je voor 1 mei bent aangemeld voor de SKATE4daagse Challenge in GoSkate, ontvang je jouw
t-shirt voor de SKATE4daagse, heb je je na 1 mei ingeschreven dan ontvang je jouw t-shirt begin augustus.
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Vanaf wanneer kan ik mij inschrijven?
Je kunt je vanaf 11 april 2022 inschrijven voor de SKATE4daagse in de GoSkate-app.
Tot wanneer kan ik mij inschrijven?
Om deel te nemen aan de SKATE4daagse kun je je inschrijven tot en met 16 juni 2022. Wil je jouw t-shirt
voor aanvang van de SKATE4daagse ontvangen, dan dien je je in te schrijven voor 1 mei 2022.
Wanneer ontvang ik mijn t-shirt?
Wanneer jij je voor 1 mei hebt ingeschreven, dan ontvang je het t-shirt voor 13 juni. Heb je je na 1 mei
ingeschreven, dan ontvang je het t-shirt na de SKATE4daagse begin augustus 2022.
Wanneer ontvang ik mijn medaille?
De fysieke medaille die je ontvangt bij het PLUS of PREMIUM pakket wordt de week na de SKATE4daagse
verzonden. Heb je jouw medaille niet voor 1 juli ontvangen, neem dan contact op met team@go-skate.nl. Bij
het BASIS pakket ontvang je jouw medaille online in de GoSkate-app, nadat je in de week van 13 – 19 juni
4 skatesessies hebt afgelegd en geregistreerd bent via GoSkate.
Wat gebeurt er als GoSkate mijn sessie niet goed heeft geregistreerd?
Mocht het zo zijn dat je vier sessies hebt geskated maar dat er in GoSkate iets niet goed geregistreerd is,
dan kun je contact opnemen met team@go-skate.nl.
1. Algemeen
1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de
”SKATE4daagse”.
1.1.2 Deze Actievoorwaarden en overige informatie over de SKATE4daagse zijn verkrijgbaar via de website
SKATE4daagse.nl en in GoSkate.
1.1.3 De SKATE4daagse wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
(hierna te noemen: KNSB) ter promotie van de inlineskatesport en in samenwerking met Sportunity.
1.1.4 Door deelname aan de SKATE4daagse verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze
Actievoorwaarden
2. DE ACTIE
2.1 Specificatie SKATE4daagse
2.1.1 Aan de SKATE4daagse kan deelgenomen worden middels GoSkate.
2.1.2 De gebruiker dient de GoSkate-app te downloaden en zich te registreren als gebruiker van GoSkateapp.
2.1.3 De SKATE4daagse vindt plaats van maandag 13 t/m zondag 19 juni 2022.
2.2 Deelname
2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan de SKATE4daagse, mits deze woonachtig is in
Nederland en met inachtneming van deze Actievoorwaarden.
2.2.2 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, is slechts
toegestaan met toestemming van de ouders/verzorgers.
2.2.3 Deelname geschiedt door het registreren van contactgegevens in de GoSkate-app.
2.2.4 Aan deelname aan de SKATE4daagse zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het
gebruik van het internet, geen (extra) communicatiekosten verschuldigd.
2.2.5 Bij afname van het PLUS of PREMIUM pakket worden er kosten in rekening gebracht die de
deelnemer direct dient te betalen.
2.2.6 Indien een factuur gewenst is bij afname van PLUS of PREMIUM pakket is deze op te vragen via
team@goskate.nl
2.2.7 Het t-shirt kan niet geruild worden, bij aanmelden SKATE4daagse kun je de gewenste maat opgeven.
2.2.8 Deelname aan de SKATE4daagse kan uitsluitend met de GoSkate-app.
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2.2.9 Door deelname aan de SKATE4daagse geeft deelnemer de KNSB waaronder Schaatsen.nl en GoSkate-app - het recht om informatie over de SKATE4daagse te verstrekken.
2.2.10 Iedere deelnemer krijgt na inschrijving een bevestigingsmail dat hij/zij ingeschreven is voor de
SKATE4daagse 2022.
2.3 Nadere (win)acties
2.3.1 Eventuele winacties gelden voor deelnemers die zich vanaf 11 april 2022 met de GoSkate-app
hebben ingeschreven voor de SKATE4daagse, tenzij anders gecommuniceerd in de desbetreffende
(win)actie.
3. VEILIGHEID
3.1 De KNSB adviseert te allen tijde veilig te skaten; gebruik tijdens het skaten een helm en knieellenboog- en polsbescherming.
3.2 In het verlengde hiervan zorgt deelnemer ervoor adequaat verzekerd te zijn voor (eventueel) letsel en
andersoortige schade die tijdens de SKATE4daagse zou kunnen ontstaan.
3.2 Indien er Coronamaatregelen gelden in de week van 13 t/m 19 juni 2022, dan wordt de deelnemer
geacht zich aan de dan geldende maatregelen te houden.
4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Aansprakelijkheid KNSB
4.1.1 Deelname aan de SKATE4daagse is op eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. De KNSB kan niet garanderen dat
(onder andere) de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden
en/of dat de GoSkate-app zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
4.1.2 De KNSB is niet verantwoordelijk (en/of aansprakelijk) voor het niet kunnen volbrengen van de
SKATE4daagse door weersomstandigheden
4.1.3 Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan de SKATE4daagse. De KNSB is niet aansprakelijk
voor enig letsel of schade in welke vorm dan ook.
4.1.4 De KNSB is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deelname aan de SKATE4daagse
of uit de door hem te verstrekken prijzen (mogelijke vertraging bij de verzending en/of schade aan de
medaille). De KNSB geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Daarnaast zijn
wijzigingen, type- en/of zetfouten voorbehouden.
4.1.5 Hetgeen dit artikel bepaalt, geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van KNSB c.q. de
toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.
5. PERSOONSGEGEVENS
5.1.1 Door deelname aan de SKATE4daagse verleent de deelnemer aan KNSB en Sportunity de
toestemming om hem/haar informatie omtrent de SKATE4daagse te doen toekomen.
5.1.2 De KNSB zal de gegevens van de deelnemers verwerken conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De deelnemer kan deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail
te richten aan team@go-skate.nl.
5.1.3 Persoonsgegevens van deelnemers worden niet gedeeld met derden voor promotionele of
commerciële doeleinden. Echter de NAW-gegevens van diegene die de PLUS of PREMIUM variant afnemen,
worden gedeeld met een derde partij die de deelnemer de medaille en/of het T-shirt verstuurd.
6. SLOTBEPALINGEN
6.1 Uitsluiting
6.1.1 KNSB behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a)
deelnemers uit te sluiten van deelname aan de SKATE4daagse indien de KNSB van mening is dat deze
deelnemer(s) misbruik maken van de SKATE4daagse, niet conform deze Actievoorwaarden handelen,
frauduleus/onrechtmatig handelen en/of de SKATE4daagse onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b)
wijzigingen en verbeteringen aan de GoSkate-app aan te brengen of de toegang tot de GoSkate-app te
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beperken en/of te beëindigen; c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden
en de prijzen te wijzigen of de SKATE4daagse voortijdig te beëindigen; voor zover het dat naar eigen
goeddunken noodzakelijk acht.
6.2 Vragen en klachten
6.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot de SKATE4daagse kunnen worden verzonden naar team@goskate.nl. KNSB zal zich naar beste kunnen inspannen om de vragen en eventuele klachten zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.
6.3 Toepasselijk recht en forumkeuze
6.3.1 Op de SKATE4daagse en de algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
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