
Eilander auto-actie: 
extra lang vo� deel
Vanaf dit winterseizoen kunnen eilanders extra lang zeer voordelig hun auto meenemen. 
De actieperiode is namelijk op verzoek van de Raden van Advies en het Klantenpanels 
met een maand verlengd, dus nu t/m 24 maart 2022.

Het auto-actietarief
• 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.
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Waarom 
vo� af 
boeken
belang-
rijk is
We merken dat tijdens 
de wintermaanden veel 
minder wordt geboekt 
door eilanders en dat is 
jammer. Want als ieder-
een vooraf boekt, zien 
we eerder welke afvaar-
ten vollopen, zodat we 
eerder extra afvaarten 
kunnen inzetten. 
Bovendien verloopt de 
toegangscontrole vlotter 
als de boekingen vooraf 
al gemaakt zijn: de 
wachttijd wordt aan-
merkelijk korter. 

Boekt u vooraf, dan bent 
u verzekerd van een 
plaats op de door u 
 gewenste afvaart en 
wordt u bovendien op de 
hoogte gebracht als de 
afvaart door omstandig-
heden wijzigt. 

Kleine moeite, maar veel 
voordeel!

Eilanders ontvangen 
15% h� ecak� ting

Goed nieuws voor eilander-
pashouders! Vanaf maandag 
10 januari a.s. ontvangen 
eilander kortingspashouders 
15% korting op de horeca aan 
boord en in het Grand Café 
Promenade. Alle overige 
kortingspashouders ont-
vangen 10% korting. Let op: 
de korting geldt alleen bij de 
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Openingstijden balies
Terschelling en Vlieland
De veerterminals en servicebalies van Rederij Doeksen zijn minimaal een 
half uur voor elke afvaart geopend, ook voor extra afvaarten. Op feestdagen 
kunnen de openingstijden afwijken. De actuele openingstijden van de balies 
op Vlieland, Terschelling en in Harlingen vindt u op www.rederij-doeksen.nl/
service/openingstijden.

Op Terschelling is de balie dagelijks speciaal voor eilanders extra geopend van 
10.30-11.30 uur. Op Vlieland kunnen eilanders tijdens de reguliere openingstijden 
terecht aan de balie. Van een eerder speciaal voor eilanders bedoeld eilander 
uurtje werd te weinig gebruik gemaakt.

bemande kassa’s, dus niet bij 
de zelfscankassa’s en geldt 
niet in combinatie met andere 
kortingen. 

Deze kortingsregeling gaat 
op den duur de koffi ekaart 
vervangen. Gekochte koffi e-
kaarten kunnen nog opge-
bruikt worden.

Dienstregeling 2022:
dit verandert er
Op dinsdag 11 januari 2022 gaat de nieuwe dienstregeling in. Deze dienstregeling is 
op een paar punten anders dan die van 2021. Er zijn extra afvaarten bijgekomen en er 
zijn vertrektijden gewijzigd. Deze aanpassingen zijn gedaan om bepaalde wensen van 
eilanders, RvA’s en Klantenpanels mogelijk te maken, ontschepingstijd te verruimen, 
de logistiek in de haven en de overstaptijden met het OV te verbeteren en historisch 
drukke momenten beter op te vangen. 

   Hieronder een overzicht van de structurele wijzigingen voor komend jaar.

Maart + november
• Extra afvaart sneldienst HV vr 10:30 uur;
• Extra afvaart sneldienst VH vr 11:35 uur;
• Extra afvaart sneldienst VH zo 13:55 uur. 

April + oktober
• Extra afvaart sneldienst VH vr 15:35 uur;   
• Vertrektijd sneldienst VH zo 19:05 uur wordt 19:10 uur.   

Mei t/m september
• Extra afvaart sneldienst VH vr 15:35 uur;
• Vertrektijd sneldienst HV vr12:05 uur wordt 11:50 uur;
• Vertrektijd sneldienst VH vr 13:10 uur wordt 13:15 uur;
• Vertrektijd sneldienst VH zo 19:05 uur wordt 19:10 uur;  
• Extra afvaart sneldienst VH di, wo en do 19:10 uur. 

Deze afvaart vervangt de interinsulaire verbinding VT om 19:05 uur op deze dagen 
in 2021. Voor de rechtstreekse reis VT zetten we waddentaxi ms Zeehond in op de 
betreffende dagen. Uiteraard blijft de reis VT via Harlingen ook mogelijk.

Take 
      away 
geopend
De buffetten en bars aan boord en 
winkel de Parlevinker zijn vanwege 
de coronamaatregelen gesloten. 
Wilt u toch iets lekkers eten of 
drinken aan boord? Grand Café 
Promenade is uitsluitend voor af-
halen geopend van 7.30 – 20.00 uur. 
Op de Take away-kaart (te vinden op 
www.rederij-doeksen.nl/horeca) 
vindt u een ruime keus aan warme 
en koude broodjes en dranken, 
soep, snacks, plates en lekkernijen 
voor bij de koffi e.

Let op: op de sneldienst is eten en 
drinken niet toegestaan.

Fijne fee stdagen en 
Gelukkig Nieuwjaar!

Directie, management en 
all e medewerkers van 

Rederij Doeksen wensen u 
fi jne fee stdagen en ee n gezond 

en gelukkig 2022 toe!


