
KLANTENPANELS EN RADEN VAN ADVIES VERGADEREN IN JUNI

FAMILIEPAS:  
DE KORTINGSPAS VOOR FAMILIE AAN DE WAL

LET OP: ZEEHOND VAART AFVAART 19.05 
VLIELAND – TERSCHELLING

HANDIG: VERLENG  
JE SCHOOLKAART  
NU ALVAST (ONLINE!)

Voor het verlengen van je school-
kaart hoef je niet meer naar de 
servicebalie. Je regelt dit heel  
gemakkelijk online, tenminste, als 
je gebruik maakt van een automa-
tische machtiging. Verlengen voor 
het schooljaar 2022/2023 kan 
trouwens nu al, je hoeft dus niet 
tot 1 augustus te wachten. Dit  
betekent dat je nu ook alvast  
boekingen kunt maken voor de 
drukkere periodes in het najaar 
(bijvoorbeeld tijdens Into The Great 
Wide Open).
 
Tip: Vanaf juli staat het formulier 
schoolverklaring online. Vergeet dit 
niet vóór 1 oktober van het nieuwe 
studiejaar ingevuld en onderte-
kend in te leveren, dus zet hiervan 
alvast een melding in je telefoon!
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DRIJFVEREN

Familieleden van eilanders kunnen 
een familiepas aanvragen, waarmee 
ze 20% korting krijgen op alle perso-
nentickets. Het introduceren van een 
kortingspas voor familie van de wal, 
was een nadrukkelijk verzoek van de 
Raden van Advies en Klantenpanels. 

De familiepas kan aangevraagd worden 
door:
•  Ouders van eilanders die aan de wal 

wonen;
•  Kinderen van eilanders die aan de wal 

wonen en hun inwonende kinderen.

De familiepas wordt voor drie jaar aan-
gevraagd, daarna moet de pas verlengd 
worden. De aanvrager betaalt alleen  
€ 3,50 voor het aanmaken van een 
nieuwe pas en er is een gemeente- 
uittreksel (‘GBA Uitgebreid’) nodig. Er is 
verder geen jaarlijks abonnementsgeld, 
zoals bij de Vaste Reizigerspas.  

In juni vergaderen de Klantenpanels en Raden van Advies van Rederij Doeksen op beide eilanden. Zijn er breed gedragen  
onderwerpen betreffend de service van Rederij Doeksen die u graag wilt aankaarten? Meld het één van de contactpersonen. 
U vindt hun namen en mailadressen door in te loggen op het eilander deel van www.rederij-doeksen.nl. 

De junivergadering is vooral bedoeld om het Vervoerplan 2023 nader te bespreken. Hiervoor hebben de Raden van Advies en 
Klantenpanels ons in januari adviezen gegeven. Het stuk moet voor augustus ingediend worden bij onze concessieverlener, 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het Vervoerplan staan onze plannen en dienstregelingen voor het nieuwe 
jaar. De komende maanden wordt hieraan verder gewerkt.

In de huidige dienstregeling wordt op dinsdag, woensdag en donderdag de  
recht streekse afvaart van Vlieland naar Terschelling om 19.05 uur door waddentaxi  
Zeehond uitgevoerd (retour naar Vlieland om 19.45 uur). Voorheen werd deze afvaart 
uitgevoerd door de reguliere sneldienst, maar die vaart nu om 19.10 uur vanaf Vlieland 

via Harlingen naar Terschelling. Tijdens de zomervakantie  
van het Noorden, voert waddentaxi Zeehond nog een  

extra afvaart uit om 20.25 Vlieland – Terschelling en  
om 21.15 Terschelling – Vlieland. 
 
Waddentaxi Zeehond heeft een maximale capaciteit 
van twaalf personen. Wilt u zeker zijn van een plaats 
op de Zeehond? Vergeet dan niet tijdig een plek  
te boeken. Ook verschilt de opstapplaats en het  

tarief ten opzichte van de reguliere sneldienst.  
Meer informatie leest u op www.rederij-doeksen.nl/ 

eilandhop-dagarrangement. 

Rederij Doeksen
Tel. 088 9000 888

www.rederij-doeksen.nl

PROJECT PLANNEN BIJDRAGE KLIMAAT FONDS 
INDIENEN VOOR 15 JUNI A.S. 
Sinds 2012 kunnen passagiers van Rederij Doeksen een bijdrage van 50 cent 
doen bij hun boeking, om hiermee CO2-verlagende projecten te steunen.  
Sinds vorig jaar gaat dit geld niet meer naar het FairClimateFund, dat projecten 
in derdewereldlanden ondersteunt, maar komt dit geld lokaal terecht in het  
‘Klimaatfonds Terschelling Vlieland’. Samen met de jaarlijkse compensatie  
van 5.000 dienstreizen die Rederij Doeksen op deze manier sponsort en de  
bijdragen van resp. € 3.000 en € 1.000 van de gemeentes Terschelling en  
Vlieland, vormt dit inmiddels een mooie pot.
 
Inwoners van Vlieland en Terschelling kunnen terecht bij het ‘Klimaatfonds  
Terschelling Vlieland’ als zij een duurzaam idee hebben. Voor de eerste ronde 
subsidies (er zijn twee per jaar) kunnen aanvragen bij de gemeentes ingediend 
worden voor 15 juni a.s.  
De voorwaarden staan op www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl. Wél profiteert de pashouder van alle 

voordelen van die pas, zoals onder  
andere:
•  20% korting op alle personentickets;
•  Punten sparen voor nog meer  

voordeel;
•  Gratis annuleren;
•  Geen servicekosten.

Aanvragen, voorwaarden en  
voordelen
Hoe de familiepas aangevraagd kan 
worden en meer informatie over de 
voorwaarden en voordelen vindt u op 
www.rederij-doeksen.nl/familiepas.

UW BEDRIJF  
WORDT GEZIEN  
OP DOEKSEN TV

Jaarlijks maken ruim 785.000 pas-
sagiers gebruik van onze schepen. 
Via de ruim 85 beeldschermen op 
negen locaties (aan boord en aan 
de wal) lezen onze reizigers 
nieuws, reisformatie en activiteiten 
op de eilanden. Uw bedrijfsadver-
tentie kan hier tussen staan! Inte-
ressant? Ga voor meer informatie 
naar www.rederij-doeksen.nl/ 
zakelijk/adverteren of neem  
contact op met Carina van der 
Schaaf via c.vanderschaaf@ 
rederij-doeksen.nl. Zij vertelt u 
graag meer over de mogelijkheden. 

EXAMENS GEDAAN? NU EEN VAKANTIEBAAN! 

Heb je je examens achter de rug en wil je nu lekker geld  
verdienen met een afwisselende vakantiebaan én aan  
de slag met leuke collega’s? Dan ben je bij ons aan  
het juiste adres! Het is een gezellige boel bij ons aan 
boord: veel vakantiegangers en eilanders. Die hebben  
allemaal wel zin in iets lekkers! Dus zorgt ons horeca- 
team er met een grote glimlach voor, dat de buffetten  
gevuld blijven, de koffiemachines werken, de salons  
netjes zijn en de passagiers tevreden.  
Lijkt het je leuk om mee te draaien in ons horecateam?  
Op www.rederij-doeksen.nl/vacatures lees je wat we vragen  
én bieden (o.a. gratis vervoer) en hoe je kunt solliciteren.

P.s. We hebben werk voor meerdere personen, dus solliciteer gerust  
samen met je vrienden en vriendinnen! 


