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Algemeen    

 

Hierbij tref je de voorwaarden voor deelname aan de Nighttrail van Stichting What Goes On. 

Stichting What Goes On is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 86667416 en 

statutair gevestigd te Goes. Stichting What Goes On is per e-mail te bereiken via 

info@whatgoeson.nl 

 

Stichting What Goes On organiseert evenementen waarvan de volledige opbrengsten 

beschikbaar komen aan goede doelen ten behoeve van kinderen, dieren of projecten in 

Zeeland. Het goede doel wordt, voorafgaand aan het openstellen van de inschrijving voor 

een evenement, via de website en social media bekend gemaakt. 

 

Bij de inschrijving voor deelname aan een evenement van Stichting What Goes On, heb je 

jezelf akkoord verklaard met deze voorwaarden voor deelname. 

 

Inschrijven 

 

Rechtsgeldig inschrijven voor deelname aan evenementen van Stichting What Goes On kan 

uitsluitend plaatsvinden via de website whatgoeson.nl. Inschrijvingen via e-mail, whatsapp, 

Messenger of andere media worden niet als geldige inschrijving geaccepteerd. Na 

inschrijving ontvang je een bewijs voor deelname. 

 

Betaling 

De inschrijfgelden worden gelijktijdig met de inschrijving voldaan. Een inschrijving is niet geldig 
zonder dat het inschrijfgeld via de website whatgoeson.nl is voldaan. Het inschrijfgeld wordt 
gezien als een gift aan Stichting What Goes On voor het realiseren van het vooraf, in relatie 
tot het evenement, geselecteerde goede doel. Het bedrag van uw gift komt ten goede aan het 
geselecteerde goede doel. 

Deelname 

 

Voor deelname aan het evenement is een geldig bewijs voor deelname verplicht. Stichting 

What Goes On doet er alles aan om het evenement veilig te laten verlopen. Deelname 

gebeurt op eigen risico. Je dient tijdens het evenement de aanwijzingen en adviezen van de 

organisatie op te volgen.  

 

Annulering evenement 

 

Als het evenement, om redenen die Stichting What Goes On niet kunnen worden 

aangerekend (bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen in het kader van de 

volksgezondheid), niet door kan gaan, dan komt je inschrijfgeld als gift ten gunste aan het 

vooraf gestelde goede doel. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.  

 

Bij annulering door de deelnemer is ook geen restitutie mogelijk.  
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Wanneer je voor aanvang van het evenement positief getest bent op COVID-19, last hebt 

van koorts of andere symptomen die kunnen duiden op Covid-19, dan word je geacht de 

RIVM-richtlijnen op te volgen en niet deel te nemen aan het evenement. Je inschrijfgeld  

wordt ook in dit geval beschouwd als een gift ten gunste van het gestelde goede doel. 

 

Aansprakelijkheid 

 

Stichting What Goes On is niet aansprakelijk voor mogelijke schade (waaronder letsel en/of 

zaakschade en/of immateriële schade en/of gederfde inkomsten) ten gevolge van uw 

deelname aan het evenement, tenzij de stichting aantoonbaar nalatigheid kan worden 

verweten. De aansprakelijkheid van Stichting What Goes On is beperkt tot het bedrag dat in 

het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.  

 


