
 
Algemene actievoorwaarden  
 
Kom in beweging voor MS! 
Super dat je in actie komt voor de zenuwslopende en ongeneeslijke ziekte MS (Multiple 
Sclerose). Iedere dag krijgt iemand in Nederland deze diagnose. MS is de meest 
invaliderende ziekte onder jonge mensen. Er bestaan medicijnen die de ziekte kunnen 
remmen, maar een oplossing voor MS is er (nog) niet. Onze droom: een toekomst zonder 
MS. Tot die tijd zijn we er voor alle mensen die nú met MS leven en hun naasten, met als 
doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. En dit doen we 
zonder overheidssubsidie. Daarom is jouw inzet zo belangrijk voor ons. Lees voordat je je 
jouw actiepagina start de actievoorwaarden goed door. Dan weten we zeker dat jouw actie 
goed aansluit op onze missie en doelstellingen. 
 
Definities  

1.1. Organisatie: De Urban Walk Series wordt georganiseerd door Golazo Sports Nederland 
(https://www.golazo.com/generalconditions/). Golazo heeft het Nationaal MS Fonds 
aangewezen als goed doel waar de opbrengsten van de Urban Walk 2023 naartoe 
gaan. 

1.2. Evenement: Urban Walk Series is een evenement van Golazo Sports Nederland. Het 
Nationaal MS Fonds (Walk for MS) krijgt de kans om via de Urban Walk Series geld in 
te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, bevordering van kwaliteit van leven voor 
mensen met MS en bewustwording. De Urban Walk Series vindt plaats op 6 locaties op 
afzonderlijke data. Op alle locaties kun je kiezen uit verschillende afstanden.  

1.3. Deelnemer: Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een 
overeenkomst met de organisatie sluit voor zijn deelname aan het evenement. 

1.4. Inschrijfgeld: Het door de organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen 
nemen aan het evenement.  
 

Algemeen 

1.5. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op de acties 
ten behoeve van Walk for MS. 

1.6. Door middel van het starten van een actiepagina op www.walkforms.nl verklaart de 
deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement. 

1.7. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de 
organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 
 

Inschrijving  

1.8. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en voorwaarden zoals die in dit reglement 
zijn bepaald. 

1.9. Een actiepagina kan worden gestart op www.walkforms.nl om geld in te zamelen voor 
baanbrekend onderzoek naar MS.  Vul hem met foto’s en verhalen zodat iedereen weet 
waarom je in actie komt. 

1.10. Je kunt kiezen voor een streefbedrag van € 150 en € 250 wat je kunt ophalen bij je 
achterban. Hoe meer mensen je betrekt, hoe sneller je jouw doel bereikt. Lees onze 
tips op www.walkform.nl. 

https://www.golazo.com/generalconditions/
http://www.walkforms.nl/


1.11. Tot 2 weken voor aanvang van de Urban Walk Serie naar je keuze, blijft je startbewijs 
voor deelname aan de Urban Walk Series gereserveerd staan tot je het streefbedrag 
behaald hebt. 

1.12. Wanneer je het streefbedrag ad. € 150 of € 250 behaald hebt, dan betaalt het 
Nationaal MS Fonds je startbewijs. Hiervoor ontvang je binnen 4 dagen vanuit het 
Nationaal MS Fonds een mail met een unieke promocode die je dient te verzilveren op 
de door jou gewenste Urban Walk website in één van de geselecteerde steden in 2023.  
Na verzilvering, ontvang je jouw gratis startbewijs via de Urban Walk Series website. 

1.13. Heb je meer dan € 250 opgehaald, dan ontvang je naast de promocode een bewijs wat 
je kunt inleveren bij de stand van het Nationaal MS Fonds op de Urban Walk in jouw 
betreffende stad voor het ophalen van een paar warme Soxs.   

1.14. Je startbewijs kan uitsluitend verkregen worden via betreffende Urban Walk in de 
hiervoor geselecteerde steden  urbanwalkhaarlem.nl | urbanwalkdenhaag.nl | 
urbanwalkgroningen.nl | urbanwalkrotterdam.nl | urbanwalkrotterdam.nl | 
urbanwalkbreda.nl | urbanwalkutrecht.nl. 

1.15. Het door jouw behaalde bedrag van € 150 of € 250 komt volledig ten goede aan het 
Nationale MS Fonds en wordt ingezet voor baanbrekend onderzoek tegen MS. 

1.16. Haal je het gewenste streefbedrag niet via jouw persoonlijke actiepagina, zorg er dan 
voor dat je zelf op tijd je startbewijs voor de Urban Walk koopt. Het behaalde bedrag 
blijft ten gunste van het Nationaal MS Fonds. 
 

Annulering 

1.17. Indien een deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen 
aan zijn/haar actiepagina voor het ophalen van geld voor onderzoek naar MS, dan blijft 
het behaalde sponsorbedrag ten allen tijde ten gunste van het Nationaal MS Fonds.    

1.18. Als het evenement onverhoopt door overmacht moet worden afgelast, is de organisatie 
noch het Nationaal MS Fonds verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de 
deelnemers, waaronder de minimale donatie en het sponsorgeld. 

Privacy 

1.19. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op 
internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het evenement of 
andere, door het Nationaal MS Fonds georganiseerde evenementen zonder daarvoor 
vergoeding te claimen. 

1.20. Deze opnames kan het Nationaal MS Fonds gebruiken om de evenementen in de 
toekomst te promoten. Mocht een deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij 
of zij dit vóór aanvang van het evenement aan te geven. 

Informatievoorziening 

1.21. Alle deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e-mail en de website 
van www.walkforms.nl 

1.22. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het 
gebruik van het juiste emailadres, lezen van nieuwsbrieven, etc.). 

Huisstijl 

1.23. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst enz.) van het Nationaal 
MS Fonds gebruiken voor promotie en sponsorwerving. 



1.24. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan 
sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Deelnemers 
dienen bij twijfel contact op te nemen met het Nationaal MS Fonds. 
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