
 

 

 

 

 
MVO- of duurzaamheidsverklaring 

Stichting Jachthaven en Camping De Helling voldoet, of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken: 
 

 Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak door onszelf actief in te zetten 
voor kennisdeling met andere jachthavens en de overdracht van kennis aan hen die het vak willen 
leren. 
 

 Wij zijn trots dat we niet enkel de Blauwe Vlag, maar ook de Groene Wimpel mogen voeren. Dit 
delen we dan ook graag met onze gasten en leveranciers door hen te informeren over onze inzet. 
 

 Wij maken transparantie afspraken met onze gasten en leveranciers over de kwaliteit van het 
geleverde product of dienst. Zo proberen wij zaken doen zo aangenaam mogelijk te maken. 
 

 Wij bepalen de sociale en maatschappelijke impact van onze diensten en ingekochte goederen om 
zo veel als mogelijk een negatieve impact op mens of natuur te beperken. 
 

 Wij bewaken de continuïteit van zowel onze onderneming als die van de werknemers en wij dragen 
zorg voor voorzieningen voor het geval wij te maken krijgen met derving van inkomsten. 
 

 Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring. 
 

 Wij zetten ons extra in voor de vermindering van milieubelasting en het vergroten van het 
duurzame karakter van ons bedrijf. 
 

 Wij halen 60% van de gebruikte stroom uit onze eigen zonnepanelen, welke sinds 2017 een 
gemiddelde opbrengst hebben van ca. 27.000 KW/u. De rest van de stroom komt uit groene 
energie (Greenchoice). Alle armaturen op het terrein is voorzien van LED-lampen. 
 

 Wij werken onophoudelijk aan de verbetering van ons inkoopproces en kiezen met name voor 
goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- 
en/of sociaal keurmerk.   
 

 Wij zetten ons in voor de besparing van drinkwater en hebben daartoe in de sanitaire ruimtes 
waterbesparende middelen aangebracht. 
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