
Deze boekingen uitsluitend 
telefonisch of bij balie
Alle tarieven voor het nieuwe jaar staan inmiddels op de website 
vermeld en boekingen voor 2022 kunnen sinds 1 november ge-
maakt worden. Graag attenderen wij u erop dat boekingen voor 
onderstaande categorieën uitsluitend telefonisch of via de balie 
kunnen worden gemaakt (dus niet via de website):

• Autocombinaties (bijv. auto + caravan) langer dan 12 meter;
• Voertuigen korter dan 3 meter (type Smart etc.);
• Campers langer dan 8 meter;
• Voertuigen langer dan 6 meter (= vracht);
• Voertuigen breder dan 2,05 meter;
• Landbouwvoertuigen.
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O� dopjes
gewenst
Passagiers die aan 
boord werken, fi lms 
kijken, etc. verzoeken 
we vriendelijk hierbij 
oordopjes te gebruiken. 
Dit voorkomt dat andere 
reizigers gedwongen 
moeten meegenieten en 
dat is wel zo prettig.

Update c� onamaatregelen
Voor de veerdienst gelden de coronamaatregelen, die bepaald zijn voor het openbaar vervoer. Dit 
betekent dat er in de veerterminals, op de terreinen en aan boord (weer) een mondneusmasker 
moet worden gedragen. Passagiers attenderen we hierop tijdens het boekingsproces, via Doeksen TV, 
bebording in de terminals, omroepberichten, bij de ticketcontrole en tijdens het aan boord gaan. 

Wilt u gebruik maken van het Grand Café Promenade of het bijbehorende terras? Neem dan een gel-
dig coronatoegangsbewijs mee. Houd er rekening mee, dat zowel het Grand Café Promenade als de 
buffetten aan boord sluiten om 20.00 uur. De Parlevinker sluit om 18.00 uur (niet-essentiële winkel).
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Klimaat-
fonds
Kortingspashouders 
die graag standaard 
klimaatneutraal reizen, 
kunnen dit in hun 
account aangeven. 
Wordt die optie aange-
vinkt, dan wordt per 
boeking een bedrag van 
50 cent opgespaard in 
een klimaatfonds. Dit 
klimaatfonds – een 
project van Rederij 
Doeksen in samen-
werking met de ge-
meentes Vlieland en 
Terschelling en de 
energiecoöperaties op 
beide eilanden - gaat 
duurzaamheidsprojec-
ten op Vlieland en 
Terschelling ondersteu-
nen. Lancering wordt 
later dit jaar verwacht.

Aankoms� ijden
via Twi� er
Op verzoek van de Raden van Advies en Klantenpanels op 
beide eilanden is gezocht naar een goede manier om de 
aankomsttijden op beide eilanden te communiceren. Zo 
kunnen openbaar vervoer, bagagevervoer en overig trans-
port hun diensten beter laten aansluiten op de aankomst-
tijden van de boot. Inmiddels wordt de geschatte aan-
komsttijd (Estimated Time of Arrival) op Vlieland en 
Terschelling per afvaart geautomatiseerd gecommuni-
ceerd via de Twitterkanalen @DoeksenV en @DoeksenT.


