Aanvraag- en wijzigingsformulier
debiteurennummer / debiteurenpas
Maak uw keuze




Onderstaand bedrijf meldt zich aan als nieuwe debiteur
Onderstaand bedrijf is al debiteur met nummer:____________________________
Onderstaande debiteur is debiteurenpas nummer:__________________________ verloren
(Wij brengen hiervoor €10,- administratiekosten in rekening)
Bedrijfsnaam
_____________________________________________________________________________
Adres
_____________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats
_____________________________________________________________________________
Vast telefoonnummer
Mobielnummer
_____________________________________________________________________________

Contactpersoon
 Man  Vrouw
_____________________________________________________________________________
Boekt ook vracht (voertuigen langer dan 6 meter)  ja  nee


Bovenstaand bedrijf ontvangt graag de volgende debiteurenpas(sen)
o Debiteurenpas met bedrijfslogo (stuur uw bedrijfslogo mee)
Aantal
E-mailadres
__________________________________________________________________________
Voorkeurseiland (1 eiland aankruisen)
o

 Vlieland  Terschelling

Debiteurenpas op naam pashouder (persoonsgebonden)
Vul de gegevens van de pashouder in en voeg bijbehorende recente pasfoto bij. Uw pasfoto
bewaren wij uitsluitend voor het maken van uw toekomstige bootpassen. Heeft u hiertegen
bezwaar, geef dit aan bij de balie. De foto wordt dan verwijderd uit ons systeem.
Voorletter(s) en achternaam
 Man  Vrouw
__________________________________________________________________________
Geboortedatum
Mobielnummer
__________________________________________________________________________
E-mailadres
__________________________________________________________________________
Voorkeurseiland (1 eiland aankruisen)

 Vlieland  Terschelling
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E-mailadres
_____________________________________________________________________________
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Machtiging voor nieuwe debiteur*
Betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso via digitale facturering achteraf.
IBAN-rekeningnummer
_________________________________________________________________________________
Ten name van
_________________________________________________________________________________
Plaats
_________________________________________________________________________________
E-mailadres voor facturering
_________________________________________________________________________________
*Bent u al debiteur? Uw gegevens zijn bij ons bekend en u hoeft bovenstaande niet in te vullen.

Ondertekening
Door ondertekening verklaart de debiteur zich op de hoogte te hebben gesteld van de voorwaarden
verbonden aan het gebruik van het Debiteurennummer en de Algemene Voorwaarden van Rederij
Doeksen.
Plaats en datum

Handtekening

___________________________________________________________________________

Insturen
Stuur het volledig ingevulde formulier naar
Rederij Doeksen
Debiteurenpas
Antwoordnummer 7223
8860 VA HARLINGEN
info@rederij-doeksen.nl
Of lever het formulier in bij de balie in de terminal in Harlingen, op Terschelling of op Vlieland.
Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.
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Bedrijfsstempel
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Aanvullende informatie
Reist u vaak zakelijk naar Terschelling of Vlieland? Als uw bedrijf een Debiteurenpas aanvraagt, hoeft
u deze reizen niet meer apart te declareren, maar worden zij rechtstreeks bij de betreffende debiteur
gedeclareerd.
Voordelen






U ontvangt 20% korting op het personenticket dat u boekt op uw Debiteurenpas. De korting
geldt niet voor de toeslag van de sneldienst.
Handige bootpas (papieren tickets worden hierdoor overbodig, dus snellere controle in de
terminal).
Persoonlijk pasnummer en wachtwoord bij uw bootpas. Hiermee kunt u inloggen op uw
persoonlijke pagina. Verder kunt u uw afvaartenhistorie bekijken en gemakkelijk wijzigen.
Als Debiteurenpashouder van Rederij Doeksen betaalt u voor een enkele reis slechts 50%
(i.p.v. 60%) van het retourtarief.
Gaat u een boeking annuleren? Annuleren, voor u als debiteur van Rederij Doeksen, is
kosteloos.








De kosten voor deelname aan het Debiteurenpasprogramma bedragen € 17 per twaalf
maanden.
De korting geldt niet in combinatie met andere kortingstarieven, m.u.v. kortingstarieven of
acties speciaal bedoeld voor Debiteurenpashouders.
Betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso via digitale facturering achteraf.
Het boekingssysteem registreert door middel van het Debiteurenpasnummer alle zakelijke
boekingen die u vanaf dat moment maakt. De korting geldt alleen voor reizen die geboekt zijn
met uw Debiteurenpasnummer en geldt niet met terugwerkende kracht.
De Debiteurenpas is bedrijfs- of persoonsgebonden. U levert met dit aanvraagformulier een
bedrijfslogo of pasfoto van de gebruiker in, die op de pas wordt geplaatst.
Controle van en verantwoordelijkheid voor de gemaakte reizen op de Debiteurenpas (dus
voor rekening bedrijf) liggen bij de werkgever en werknemer.

Handig om te weten





U krijgt, nadat uw aanvraag is verwerkt, de pas, het bijbehorende Debiteurenpasnummer en
wachtwoord per post thuisgestuurd. Dit wachtwoord kunt u zelf online wijzigen.
Bent u uw pas verloren? Geef dit spoedig aan ons door om misbruik ervan te voorkomen. Bij
verlies of diefstal kunt u een nieuwe pas aanvragen. De nieuwe pas kost € 10. Aanmaak van
een nieuwe pas duurt ca. een week. Rederij Doeksen is niet aansprakelijk bij verlies of
diefstal.
Met de debiteurenpas kunt u maximaal één persoon per afvaart boeken. Indien er een foto op
de pas staat, dan is deze pas persoonsgebonden. Alleen de pashouder kan dan met de
debiteurenpas reizen.
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Voorwaarden
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