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School-
      verklaring 
uiterlijk 
30 september 
inleveren
Lever uiterlijk 30 september a.s. 
een ingevulde schoolverklaring in 
bij de servicebalie op het eiland, 
anders is je schoolkaart niet geldig. 
Dit geldt niet alleen voor nieuwe 
aanvragen, maar ook als je je 
schoolpas verlengt. 

De school verklaring is te down-
loaden via de eilander website 
(www.rederij-doeksen.nl – 
inloggen met je pasnummer).

Is je pasfoto niet meer duidelijk 
zichtbaar of lijk je er niet meer op, 
dan kun je kosteloos een nieuwe 
pas laten maken.

� oeps-
boekingen:
   goed
verz� gd!
Groepsboekingen 
(vanaf 15 personen) 
kunt u heel gemakkelijk 
maken via coördinator 
groepen Aafke Douwes. 

Zij is bereikbaar via 
groepen@rederij-
doeksen.nl en 
tel. 088 – 9000 888 
en kan u vrijblijvend 
adviseren over passende 
horeca-arrangementen 
en de beschikbare 
faciliteiten. 

Meer informatie leest 
u op www.rederij-
doeksen.nl/groepen. 
Hier kunt u ook de 
Groepenmap 2021 
downloaden (PDF).

   Wijzig 
  of annuleer 
      op tijd
We krijgen regelmatig verzoeken van 
 eilanders om verlopen boekingen als -
nog te restitueren. Dat is helaas niet 
mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk 
maar dringend uw boeking tijdig (dus 
vóórdat deze plaatsvindt) te wijzigen of 
annuleren, als u er geen gebruik van gaat 
maken. 

Voordelen:
•  Uw ticket behoudt zijn waarde 

(bij omboeken) of u krijgt uw geld  
retour (annuleren);

•  De plaats die u niet gebruikt, komt 
beschikbaar voor een andere reiziger.

Alvast hartelijk dank voor uw mede-
werking.

Uw bedrijf  
  w� dt gezien
op Doeksen tv
Jaarlijks maken ruim 
785.000 passagiers gebruik 
van onze schepen. 

Via de ruim 85 full HD beeld-
schermen op negen locaties (aan 
boord en aan de wal) lezen onze 
reizigers nieuws, reisformatie en 
activiteiten op de eilanden. 
Uw bedrijfsadvertentie kan hier 
tussen staan! Interessant? 
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. 

      Statiegeld
ingezamelde petflesjes:
wat gebeurt daarmee?

Werken bij Rederij Doeksen

     Chauffeur
   bijboeken
Maakt u een boeking voor uw auto, 
vergeet dan niet de chauffeur bij 
te boeken. Deze wordt niet auto-
matisch bijgeboekt.

Ter uitbreiding van de teams op verschillende locaties zijn we op zoek naar 
kandidaten voor een aantal mooie functies binnen ons bedrijf:

• Matrozen
• Online marketeer
• QHSE-coördinator

 � jdig aanwezig zijn
Een paar minuten vóórdat het schip daadwerkelijk vertrekt, stopt het inchecken in de hal en 
wordt de vertrekprocedure gestart. Passagiers worden dan in verband met de veiligheid niet 
meer toegelaten. Wees dus tijdig (een half uur voor afvaart) aanwezig. U heeft dan voldoende 
tijd om aan boord te gaan.

Alle overige dranken zijn sinds 
1 juli uitsluitend in glazen 
fl esjes verkrijgbaar. Om gas-
ten erop te attenderen dat de 
petfl esjes gerecycled moeten 
worden, staan er vijf inzamel-

bakken aan boord van onze 
schepen. Het statiegeld van 
de fl esjes die hierin worden 
verzameld, doneren we aan 
de Plastic Soup Foundation. 
Deze stichting maakt zich 

sterk voor het terugdringen 
van gebruik van en milieu-
vervuiling door plastic. Want, 
zo schrijft de stichting: als 
er nu geen actie wordt onder-
nomen, zal de productie van 
plastic de komende 10 jaar 
met 40% toenemen, met als 
gevolg dat er in 2050 qua ge-
wicht meer plastic in zee zal 
zijn dan vis. Graag steunen wij 
hun werk. Meer lezen? Kijk op 
www.plasticsoupfoundation.org.

Om het gebruik van plastic fl essen terug te dringen, wordt vanaf 1 juli op alle plastic petfl essen 
statiegeld geheven door de overheid. TSM Horeca verkoopt sinds die datum alleen nog mineraal-
water in plastic petfl esjes, omdat fl esjes water vaak gekocht worden om mee te nemen op het 
 eiland. 
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• Hoofdwerktuigkundigen
• Walmedewerker 
• Salarisadministrateur

Wilt u meer weten over wat deze functies inhouden, wat we vragen en wat 
we bieden? Op www.rederij-doeksen.nl/vacatures leest u hierover meer. 
Reacties van geïnteresseerde kandidaten die voldoen aan het functieprofi el 
ontvangen we graag met motivatie en CV o.v.v. de functienaam via 
personeelszaken@rederij-doeksen.nl.


