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Handig: 
school-
kaart nu 
en online te 
verlengen
Voor het verlengen  
van je schoolkaart hoef 
je niet meer naar de 
servicebalie. Je regelt 
dit heel gemakkelijk 
 online, tenminste, als je 
gebruik maakt van een 
auto matische machti-
ging. Verlengen voor het 
schooljaar 2021/2022 
kan trouwens al vanaf 
nu.

Vraag je de schoolkaart 
voor het eerst aan, moet 
je nog wel even langs  
de balie. Dit is mogelijk 
vanaf 1 augustus.

Tip: vergeet niet vóór  
1 oktober van het nieu-
we studiejaar een inge-
vulde en ondertekende 
schoolverklaring in te 
leveren, dus zet hiervan 
alvast een melding in je  
telefoon!

    Vervoer Covid-19 
positief geteste personen

Oprijdservice alleen 
voor personenauto’s
Af en toe krijgen we verzoeken van eilanders om ook auto’s 
met aanhangers, motoren of vrachtwagens op te rijden.  
Dit is helaas niet mogelijk en wel om de volgende redenen:
•  Er zijn niet altijd bevoegde medewerkers aanwezig om  

de voertuigen op én af te rijden;
•  Rederij Doeksen is juridisch aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt door medewerkers die onvoldoende bevoegd 
zijn met de betreffende voertuigen te rijden.

De oprijdservice is daarom alléén voor het oprijden van 
personenauto’s. Alle overige motorvoertuigen of aan
hangercombinaties moeten door de eilander bestuurder 
zelf aan en van boord worden gereden.

In het kort:
1.  Met COVID-19 besmette 

personen dienen bij voor-
keur gebruik te maken van 
de watertaxi van Rederij 
Noordgat (tel. 0562-443044) 
om het eiland te verlaten. 

2.  Als dit niet mogelijk is en/
of er zijn andere redenen 
waardoor vervoer met de 
watertaxi geen optie is, dan 
moet de positief geteste 
persoon tijdig telefonisch 
contact opnemen met ons 
Contactcenter (dus nooit  

fysiek naar de balie in de 
terminal) via 088-9000888 
(dagelijks van 9:00-17:00 u, 
za/zo 10:00-14:00 u.  
Buiten openingstijden kan 
dit via het telefoonnummer 
0517-491536 (dagelijks tot 
20:00 uur). Er worden dan 
afspraken gemaakt over  
afgezonderd en begeleid 
vervoer, bijvoorbeeld in een 
aparte ruimte aan boord. 

Alleen zo maken we het ge-
vaar op verdere verspreiding 
van het virus voor mede-
reizigers en medewerkers zo 
klein mogelijk. Alvast hartelijk 
dank voor uw medewerking.

Bent u accommodatieverschaffer op Vlieland of Terschelling? Onderstaande informatie is  
belangrijk voor uw gasten als zij tijdens hun verblijf positief testen op COVID-19 of als de  
GGD hen vraagt thuis in quarantaine te gaan. Besmette personen mogen in GEEN geval op  
de reguliere manier op de veerboten of sneldiensten naar de wal terugreizen. Het is belang-
rijk dat zij hun terugreis op een veilige manier regelen. Dit kan op verschillende manieren.  
Op www.rederij-doeksen.nl/corona leest uw gast precies hoe. 


