
HANDIG: VERLENG JE SCHOOLKAART  
NU ALVAST (ONLINE!)

AUTOSLEUTEL 
ZOEKT EIGENAAR
Laat u uw auto oprijden? Vergeet 
dan niet er een label met uw 
naam, het kenteken, autopas
nummer en telefoonnummer aan 
te hangen. Handige labels zijn 
 gratis verkrijgbaar bij onze balies 
en meerdere malen te gebruiken. 
Dus laat ze aan de sleutel  
bevestigd, als u uw auto  
regelmatig overzet.
 
N.B. Bent u een autosleutel kwijt? 
Bij de balie op Terschelling liggen 
inmiddels vijf autosleutels zonder 
label (overtochten: 22 oktober 
2021, 25 december 2021 en  
januari / februari 2022). Omdat  
er geen label aan zit, lukt het  
ons helaas niet de sleutels aan  
de eigenaren te retourneren.

APART TARIEF VOOR TRACTOREN 
EN (LAND)BOUWVOERTUIGEN WAAROM ZIJN ER GEEN SPATSCHERMEN 

MEER AAN BOORD?

EILANDER AUTO-ACTIE:  
EXTRA LANG VOORDEEL

VACATURES

Wij zijn op zoek naar een  
aantal fijne collega’s die  
onze verschillende teams op 
Vlieland en Terschelling willen 
komen versterken:

~   Medewerker Frontoffice  
Terschelling (apr t/m sept)

~   Medewerker Frontoffice Vlieland 
(apr t/m sept)

~  Medewerker Waldienst  
Terschelling

Bekijk op 
https://www.rederijdoeksen.nl/
werkenbijrederijdoeksen wat 
we bieden en vragen. We komen 
graag met u/jou in contact!

NAAR HET ZIEKEN-
HUIS OF NET ONT-
SLAGEN? GRAAG 
BEGELEIDING MEE
Bent u net uit het ziekenhuis 
 ont slagen of bent u op weg daar 
naartoe? We verzoeken u dan 
vriendelijk een begeleider mee  
te nemen. Onze medewerkers  
aan boord kunnen vaak niet de 
 gewenste of noodzakelijke hulp 
bieden, die u onderweg mogelijk 
nodig hebt, zoals verpleegkundige 
hulp of assistentie bij toiletbezoek. 
Ook in geval van nood of als er 
 complicaties optreden, is het zeer 
wenselijk dat er begeleiding aan  
wezig is. Alvast hartelijk dank voor  
uw begrip en medewerking.
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DRIJFVEREN

Tractoren en (land)bouwvoertuigen worden momenteel tegen het eilander  
personenautotarief vervoerd. De afmetingen van dergelijke voertuigen zijn  
inmiddels echter niet meer te vergelijken met die van personenauto’s. Vooral 
qua breedte neemt een tractor of (land)bouwvoertuig vaak bijna twee keer de 
ruimte van een personenauto in op het autodek. 

Dit is voor ons aanleiding geweest om aparte tarieven te maken voor deze twee  
vervoertypes. Kijkend naar onze tarieven zouden de tractoren en (land)bouw
voertuigen qua afmetingen onder het reguliere vrachttarief vallen. Wij zijn ons  
ervan bewust dat het vrachttarief erg afwijkt van het eilander personenautotarief. 
Daarom hebben we besloten voor eilander tractoren en (land)bouwvoertuigen een 
speciaal tarief te hanteren. 

Hieronder leest u welke tarieven er worden gehanteerd vanaf 1 maart 2022  
Deze tarieven zijn op basis van een retour en inclusief 9% BTW.
Tractor of (land)bouwvoertuig < 4 meter € 58,10
Tractor of (land)bouwvoertuig  45 meter € 81,32
Tractor of (land)bouwvoertuig  56 meter € 90,38
Tractor of (land)bouwvoertuig  67 meter € 251,76
Tractor of (land)bouwvoertuig met aanhanger tot 10 meter lengte € 260,00
Supplement per halve meter lengte € 13,00

Voor het maken van boekingen neemt u telefonisch contact met ons op  
via het telefoonnummer: 088 9000 888

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 
automatische machtiging. Verlengen 
voor het schooljaar 2022/2023 kan 
trouwens nu al, je hoeft dus niet tot  
1 augustus te wachten. Dit betekent dat 

Dit winterseizoen kunnen eilanders 
extra lang voordelig hun auto mee
nemen. De actieperiode is namelijk 
verlengd, dus nu t/m 24 maart 2022.

Het autoactietarief
~  kan alleen worden geboekt door  

en voor eilanders met een geldige  
eilander pas;

~  kan alleen worden geboekt voor  
auto’s met een geldige autopas;

~  kan gratis worden gewijzigd en  
geannuleerd;

~  geldt op dinsdag, woensdag en  

donderdag;
~  geldt voor enkele reizen en retours;
~  is niet geldig in combinatie met  

andere (kortings)acties.

Tarief per retour 
(1 november 2021 t/m 24 maart 2022)

Auto tot 3 meter € 37,50
Auto € 42,50
Auto + aanhangwagen tot 10 m € 87,50
Camper tot 6 m € 42,50
Camper tot 8 m € 75,50
Auto + caravan tot 12 m  € 127,50
Genoemde prijzen zijn incl. 9% btw.

We krijgen af en toe de vraag  
waarom er geen spatschermen 
meer op de schepen hangen.  
Er zijn passagiers die dit prettig 
zouden vinden. 

De spatschermen zijn in 2020 op
gehangen, toen er nog geen mond
kapjesplicht was. Zodra die er wel was 
(zomer 2020), waren de spatschermen 
eigenlijk niet meer nodig, maar ze zijn 
blijven hangen omdat het hoogseizoen 

was. Omdat de schermen steeds 
schoongemaakt moesten worden en 
beschadigd raakten, is er uiteindelijk 
voor gekozen ze weg te halen en niet 
meer terug te plaatsen. Spatschermen 
zijn overigens vrijwel nergens in het OV 
meer te vinden. Passagiers die het des
ondanks vervelend vinden om op een 
wat drukkere afvaart te reizen, krijgen 
tijdens het boeken het advies voor een 
rustiger afvaart te kiezen. De bezetting 
per afvaart staat op de website. 

WHATSAPP
Korte vragen beantwoorden  
wij ook graag via WhatsApp.  
Ons nummer is 06 133 264 06.  
 
Let op: via WhatsApp  
kunt u niet boeken,  
wijzigen of annuleren.

LAST-MINUTE  
AUTOPLAATSEN 
VOOR EILANDERS
Al vele jaren reserveren we op 
elke sneldienstafvaart twintig 
zitplaatsen, die 48 uur voor 
 vertrek worden vrijgegeven  
in het boekingssysteem. Zo 
 kunnen eilanders die plotseling 
naar de wal of terug naar het 
 eiland moeten, toch nog boeken 
op die afvaarten.

De Raad van Advies en het Klanten
panel attendeerden ons erop, dat 
veel eilanders zoiets ook graag  
willen voor auto’s. Daarom doen  
we, in overleg met Klantenpanel  
en RvA komende zomer een proef.

Vier autoplaatsen vrij
De proef houdt in, dat we van  
1 maart t/m 31 oktober op de 
 eerste afvaart Terschelling – 
 Harlingen en de laatste afvaart 
Harlingen – Terschelling van  
de hoofdveerboot vier plekken  
vrijhouden voor auto’s. Twee van  
die vier plekken worden 48 uur 
voor vertrek vrijgegeven in het 
boekingssysteem. De laatste  
twee van die vier plekken worden 
24 uur voor vertrek vrijgegeven. 
We benadrukken dat deze plekken 
voor lastminute overtochten 
 bedoeld zijn. Het blijft aan te  
raden vroegtijdig te reserveren. 
Ook nieteilanders kunnen de 
plekken boeken, maar alleen 
 eilanders worden over deze  
mogelijkheid geïnformeerd. Dit geldt 
ook voor de twintig plekken op elke 
sneldienstafvaart die 48 uur voor 
vertrekt vrijvallen overigens. 

Na het seizoen evalueren we  
intern en met de Raad van Advies 
en het Klantenpanel hoe de proef 
is bevallen en of dit volgend jaar 
een vervolg krijgt.

je nu ook alvast boekingen kunt maken 
voor de drukkere periodes in het najaar 
(bijvoorbeeld tijdens Into The Great Wide 
Open). Tip: vergeet niet vóór 1 oktober 
van het nieuwe studiejaar een ingevulde 
en ondertekende schoolverklaring in  
te leveren, dus zet hiervan alvast een 
melding in je telefoon!


