
      Clubgebouw ‘t Anker    
      Hanssum 40b 
         6086 BV Neer 
         e-mail info@wsvhanssum.nl  
         www.wsvhanssum.nl 
 

H 
 
 Reglement hellinggebruiker WSV Hanssum 

 
 

1. Toelating tot hellinggebruiker beperkt zich tot de inwoners van de dorpen/gemeenten zoals vermeld in de 
statuten van de vereniging en tot een maximum van 10 hellinggebruikers.  
 

2. Het gebruik van de helling is enkel voor het te water laten van boten (geen jetski’s/waterscooters).  
 

3. Een aanvraag geschiedt door het invullen, ondertekenen en retourneren van het aanmeldingsformulier 
hellinggebruiker.  Via het bestuur ontvangt de aanvrager bericht of de aanvraag gehonoreerd kan worden.  
 

4. De borgsom voor de informatiedrager van het toegangscontrolesysteem (pasje/sleutel etc.) waarmee de 
slagboom geopend kan worden, bedraagt € 25,00 en dient bij uitreiking van de informatiedrager voldaan te 
worden aan de havenmeester. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de havenmeester, 
telefoonnummer 06-27103537. 

 
5. Voor ingebruikname van de informatiedrager, en vervolgens in januari van elk jaar daarna, dient via 

bankoverschrijving € 250,00 te worden voldaan op banknummer NL24 RABO 0135708540 ten name van WSV 
Hanssum onder vermelding van: hellinggebruik uw naam en uw woonplaats.  Voor dit bedrag kan gebruiker tot 
aan het einde van het kalenderjaar gebruik maken van de trailerhelling. Vanaf 1 januari van elk jaar wordt na 
betaling van € 250,00 de informatiedrager opnieuw gedeblokkeerd.  

6. De verstrekte informatiedrager is strikt persoonlijk en uitsluitend bestemd voor het te water laten en uit het 
water halen van het eigen vaartuig. Uitlenen of doorverkopen is verboden. Na elk gebruik dient men de 
slagboom dicht te leggen. Niet naleving van deze bepalingen leidt tot directe blokkering van de 
informatiedrager.  

7. Als men geen gebruik meer van de trailerhelling wil maken, kan dit doorgegeven worden via 
info@wsvhanssum.nl en dient de informatiedrager ingeleverd te worden in de brievenbus bij het clubgebouw. 
Als hieraan voldaan is wordt de borgsom teruggestort, restitutie van het reeds betaalde hellinggebruikbedrag 
vindt niet plaats.  

8. Verlies/diefstal of beschadiging van de informatiedrager dient zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden via 
info@wsvhanssum.nl. Vervolgens kan een nieuwe informatiedrager worden aangevraagd. De kosten hiervoor 
zijn € 25,00. Dit ter voorkoming van misbruik van de informatiedragers.  

9. Afmeren aan het steiger bij de helling mag alleen tijdelijk om uw trailer te halen of weg te brengen. Afmeren 
t.b.v. andere activiteiten is niet toegestaan. De auto met trailer dient geparkeerd te worden op de daarvoor 
bestemde parkeerplaatsen.  

10. Bij overtreding van het reglement hellinggebruiker en/of havenreglement van WSV Hanssum kan de 
informatiedrager geblokkeerd worden, zonder restitutie van het betaalde hellinggebruikbedrag en borgsom.  

11. Voor het overige geldt het havenreglement en privacyreglement van WSV Hanssum. 

12. Alle genoemde reglementen zijn te raadplegen op de website van de vereniging: www.wsvhanssum.nl.   

13. Het gebruik van de trailerhelling is geheel op eigen risico!  

14. In alle gevallen waarin dit reglement en/of havenreglement niet voorziet, of niet voldoende, beslist het bestuur. 

Neer, november 2014 
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