
Tarieven jachthaven en camping De Helling

Passanten Jachthaven en Camping
2021

Kamperen

Standplaats (camper, caravan of grote tent)+ 2 pers. per plaats per nacht  *incl lokale belastingen* 18,00€                    

Standplaats (kleine tent) + 2 pers. per plaats per nacht  *incl lokale belastingen* 15,00€                    

Overnachtingen per extra persoon vanaf 18 jaar per plaats per nacht  *incl lokale belastingen* 3,50€                      

Honden per plaats per nacht gratis

Trekkershut

4 persoons trekkershut 1 tot 4 personen, per nacht 50,00€                    

slaapcomfort (dekbed, overtrek, kussen en onderlaken) per persoon 10,00€                    

Trekkershutten, Camper- en Caravanplaatsen inclusief water en stroomverbruik

Jachthaven

zomer per strekkende meter, per nacht 1,50€                      

winter per strekkende meter, per nacht 0,80€                      

Voorzieningen

Electra per munt per circa 1 kilowatt uur 0,50€                      

Water per munt per circa 100 liter 0,50€                      

Wasmachine per keer 5,00€                      

Wasdroger per keer 5,00€                      

Douches circa 5 minuten gratis

Huisvuil glas, papier en overig gescheiden aanbieden gratis

Wifi gratis

Toeristenbelasting

persoon per nacht 0,80€                      

Prijswijzigingen voorbehouden. Aanwijzingen van de havenmeester of Stichtingsbestuur Jachthaven en Camping De Helling dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Op alle diensten en voorzieningen zijn van 

toepassing de HISWA/RECRON voorwaarden, de bepalingen van ons huisregelement en aanvullende bepalingen. Deze documenten zijn in te zien in het havenmeesterskantoor en worden op uw eerste verzoek 

toegezonden of overhandigd. Betalingen van de seizoensplaatsen dienen te geschieden met automatische incasso, overige betalingen vooraf per pin.



Tarieven jachthaven en camping De Helling

Jachthaven
2021

Jachthaven, passanten

zomer per strekkende meter, per nacht 1,50€                      

winter per strekkende meter, per nacht 0,80€                      

Jachthaven zomerligplaatsen 1/4 t/m 30/10

jollenstrand plaats 315,00€                  

E steiger  plaats 325,00€                  

T-steiger buitenzijde m² prijs bootoppervlakte 22,75€                    

Overige ligplaatsen m² prijs bootoppervlakte 27,25€                    

Minimumtarief overige steigers totale oppervlakte 380,00€                  

Jachthaven winterligplaatsen 1/11 t/m 31/3

jollenstrand plaats niet mogelijk

E steiger  plaats niet mogelijk

Overige ligplaatsen m² 8,50€                      

Minimumtarief overige steigers totale oppervlakte 100,00€                  

Historische schepen niet leden (bj < 1950 tussen 15 en 30 meter) per maand 125,00€                  

 

Helling en wasplaats

Hellingen zonder lier per keer 14,50€                    

Helling met lier per keer 35,00€                    

Helling zonder lier in en uit per dag 22,00€                    

Onbeperkt hellingen, visserscontract per jaar 100,00€                  

Wasplaats met gebruik hogedrukreiniger per keer 14,00€                    

Nutsvoorzieningen

Electra per munt per circa 1 kilowatt uur 0,50€                      

Electra verbruik vast per circa 1 kilowatt uur 0,35€                      

Water per munt per circa 100 liter 0,50€                      

Vaste kosten electra aansluiting per jaar per aansluiting 17,50€                    

Toeristenbelasting

persoon per nacht 0,80€                      

Waarborg

electronische sleutel per sleutel 20,00€                    

ligplaats/seizoensplaats per plaats 100,00€                  

éénmalige waarborgsom toegangsleutels abonnement zonder lier per sleutelset 50,00€                    

Prijswijzigingen voorbehouden. Aanwijzingen van de havenmeester of Stichtingsbestuur Jachthaven en Camping De Helling dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Op alle diensten en voorzieningen zijn van 

toepassing de HISWA/RECRON voorwaarden, de bepalingen van ons huisregelement en aanvullende bepalingen. Deze documenten zijn in te zien in het havenmeesterskantoor en worden op uw eerste verzoek 

toegezonden of overhandigd. Betalingen van de seizoensplaatsen dienen te geschieden met automatische incasso, overige betalingen vooraf per pin.



Tarieven jachthaven en camping De Helling

Camping
2021

Toeristisch kamperen

Standplaats (camper, caravan of grote tent)+ 2 pers. per plaats per nacht  *all inclusive* 18,00€                    

Standplaats (kleine tent) + 2 pers. per plaats per nacht *all inclusive* 15,00€                    

Overnachtingen per extra persoon per plaats per nacht 3,50€                      

Honden per plaats per nacht gratis

Trekkershut

4 persoons trekkershut 1 tot 4 personen, per nacht 50,00€                    

slaapcomfort (dekbed, overtrek, kussen en onderlaken) per persoon 10,00€                    

borg, wordt binnen 5 dagen teruggestort. per hut

Schoonmaken per hut

Trekkershutten, Camper- en caravanplaatsen inclusief water en stroomverbruik

Camping (seizoensplaatsen)

Caravanplaats heel seizoen 1/4 t/m 31/10 950,00€                  

voorseizoen 1/4 t/m 30/6 495,00€                  

naseizoen 1/9 t/m 31/10 315,00€                  

Stacaravan plaats lekzijde plaats per jaar 2.345,00€               

Stacaravan plaats weidezijde plaats per jaar 2.145,00€               

Nutsvoorzieningen

Electra verbruik vast per circa 1 kilowatt uur 0,35€                      

Water stacaravans per jaar per aansluiting, vastrecht en verbruik 45,00€                    

Vaste kosten electra aansluiting per jaar per aansluiting 20,00€                    

Vaste kosten riool per jaar per aansluiting 30,00€                    

Toeristenbelasting

persoon per nacht 0,80€                      

seizoens of jaarplaats per plaats per jaar 120,00€                  

Waarborg

electronische sleutel per sleutel 20,00€                    

ligplaats/seizoensplaats per plaats 100,00€                  

stacaravanplaats per plaats 250,00€                  

Prijswijzigingen voorbehouden. Aanwijzingen van de havenmeester of Stichtingsbestuur Jachthaven en Camping De Helling dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Op alle diensten en voorzieningen zijn van 

toepassing de HISWA/RECRON voorwaarden, de bepalingen van ons huisregelement en aanvullende bepalingen. Deze documenten zijn in te zien in het havenmeesterskantoor en worden op uw eerste verzoek 

toegezonden of overhandigd. Betalingen van de seizoensplaatsen dienen te geschieden met automatische incasso, overige betalingen vooraf per pin.



Tarieven jachthaven en camping De Helling

Kortingsregelingen
2021

Bij lidmaatschap WV de Helling zijn de volgende voordelen van toepassing bij seizoens- en jaarplaatsen

Helling korting seizoensplaats, jaarplaats en zomerligplaats plaats per jaar 50,00€                    

Minimumtarief zomerseizoen Hellinglid (behalve jollenstrand en E-steiger) ligplaats 295,00€                  

Helling korting ligplaats winterseizoen per m² 2,25€                      

Minimumtarief winterseizoen jachthaven Hellinglid 85,00€                    

Jollenstrand jeugdlid wv de Helling (tot 18j) plaats 125,00€                  

Betalingsmogelijkheid in twee termijnen

Gratis Wifi

Aktie tarief long stay

Als passant een week overnachten op de camping of in de haven; 7 nachten slapen slechts 6 betalen

Impuls zomerligplaats

Geen vast contract? Indien een ligplaats op 1 juli nog niet in gebruik is genomen, worden deze verhuurd voor de rest van het seizoen

E steiger 235,00€                  

D steiger 310,00€                  

C steiger 415,00€                  

*de kortingsregelingen zijn exclusief toeristenbelastingen, voor zover van toepassing*

Prijswijzigingen voorbehouden. Aanwijzingen van de havenmeester of Stichtingsbestuur Jachthaven en Camping De Helling dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Op alle diensten en voorzieningen zijn van 

toepassing de HISWA/RECRON voorwaarden, de bepalingen van ons huisregelement en aanvullende bepalingen. Deze documenten zijn in te zien in het havenmeesterskantoor en worden op uw eerste verzoek 

toegezonden of overhandigd. Betalingen van de seizoensplaatsen dienen te geschieden met automatische incasso, overige betalingen vooraf per pin.


