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Actie: 50 euro korting op auto naar Terschelling 

Spelregels  

 Het actietarief is geldig op het tarief van de auto, auto + caravan, auto + aanhangwagen of camper. 

 Voor deze actie kunt u boeken van dinsdag 9 t/m maandag 22 januari 2018.  

 Het actietarief geldt uitsluitend voor retourreizen gemaakt van 1 februari t/m 29 maart 2018. 

 Het actietarief geldt uitsluitend voor veerbootafvaarten (ms Friesland en ms Midsland) tussen Harlingen – 
Terschelling en v.v.  

 Zowel de heen- als de terugreis dient binnen de actieperiode te vallen.  

 Het actietarief geldt uitsluitend voor nieuwe boekingen. 

 Bijboeken van een fietsrek of dakkoffer is mogelijk tegen het normale tarief.  

 Leden van het Vaste Reizigersprogramma ontvangen € 60 korting op het tarief van de auto, auto + caravan, auto + 
aanhangwagen of camper.  

 Het actietarief geldt niet in combinatie met andere kortingstarieven of -acties. 

 Bij boeking gaat u akkoord met de hierbij behorende actievoorwaarden. 

 Boekingen zijn op basis van beschikbaarheid. 

U heeft al geboekt voor deze periode? 

Heeft u al een boeking tegen normaal tarief gemaakt voor deze periode? Om gebruik te kunnen maken van dit actietarief 
kunt u uw huidige boeking annuleren tegen de daarvoor geldende voorwaarden (kijk op www.rederij-
doeksen.nl/wijzigenenannuleren). Vervolgens maakt u een nieuwe boeking. Houdt u er rekening mee dat bij het annuleren 
de vrijgegeven plaats aan boord kan worden geboekt door andere passagiers, waardoor er mogelijk geen plek meer is op 
het moment dat u een nieuwe boeking maakt. In sommige gevallen bent u niet voordeliger uit, houd ook hier rekening mee. 
 
Wijzigingsvoorwaarden 

 Wijzigen is uitsluitend mogelijk voordat de te wijzigen afvaart plaatsvindt. 

 Er worden geen wijzigingskosten in rekening gebracht. 

 U kunt wijzigen naar andere afvaarten van ms Friesland en ms Midsland binnen de actieperiode. 

 Wanneer u uw actieboeking wijzigt naar een datum buiten de actie vervalt het gehele kortingstarief. Het verschil in 
prijs dient u dan bij te betalen.    

 Wijzigingen die wij per e-mail ontvangen, nemen wij niet in behandeling.  

Annuleringsvoorwaarden  

 Annuleren is uitsluitend mogelijk voordat de te annuleren afvaart plaatsvindt. 

 Annuleren van de actieboeking is mogelijk tegen 50% annuleringskosten.  

 Leden van het Vaste Reizigersprogramma betalen ook 50% annuleringskosten.  

 Annuleringen die wij per e-mail ontvangen, nemen wij niet in behandeling. 
 

Rederij Doeksen en haar partners doen er alles aan om de actieperiode vlekkeloos te laten verlopen. Wij sluiten echter alle 
aansprakelijkheid uit die verband houdt met het (tijdelijk) niet kunnen raadplegen van / boeken via onze site. Schade na voorkomende 

(technische) storingen die voor, tijdens of na deze actieperiode optreden, kan niet gereclameerd worden. 

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. 

 

 


