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Drijfveren

Handig: 
schoolkaart 
nu en online 
te verlengen
Voor het verlengen van je 
schoolkaart hoef je vanaf 
nu niet meer naar de 
servicebalie. Je regelt dit 
heel gemakkelijk online, 
tenminste, als je gebruik 
maakt van een automati-
sche machtiging. Verlen-
gen voor het schooljaar 
2019/2020 kan trouwens 
al vanaf nu, je hoeft dus 
niet meer tot 1 augustus 
te wachten. Tip: vergeet 
niet vóór 1 oktober van 
het nieuwe studiejaar 
een ingevulde en onder-
tekende schoolverklaring 
in te leveren, dus zet 
hiervan alvast een mel-
ding in je telefoon! Let 
op: koop je voor het eerst 
een schoolkaart? Dit kan 
alleen bij de servicebalie!

Let op: brochure 2019 
is niet meer correct

Het later in de vaart nemen 
van onze twee nieuwe sche-
pen heeft consequenties 
voor de dienstregeling zoals 
die is gepubliceerd in onze 
brochure voor 2019. In ver-
band met de gewijzigde af-
vaarten is de brochure voor 
2019 vanaf vrijdag 30 au-
gustus niet meer correct. 
Om verwarring te voorko-
men vragen wij u de bro-
chures na die datum niet 

 
 

Zomerdaltarieven: flinke 
korting voor u én uw gasten
Ook eilanders profiteren van het zomerdaltarief. Tot en 
met 31 oktober 2019 vaart u op onderstaande afvaarten 
met 20% korting op personen, auto’s en fietsen:

06.55 uur Vlieland – Harlingen
19.00 uur Harlingen – Vlieland 
07.00 uur Terschelling – Harlingen
19.55 uur Harlingen – Terschelling

Verhuurt u accommodaties op Terschelling of Vlieland?  
Attendeer uw gasten dan ook op de aantrekkelijke  
zomerdaltarieven. Meer informatie leest u op  
www.rederij-doeken.nl/daltarief.

meer te gebruiken, maar te 
vernietigen. In december 
2019 verschijnt de nieuwe 
brochure voor 2020. Er 
wordt tussentijds geen 
nieuwe gedrukt. De correc-
te dienstregeling vindt u  
in de DoeksenApp en op 
www.rederij-doeksen.nl. 
Maakt u liever gebruik  
van een geprint overzicht? 
U kunt dit kosteloos afhalen 
bij de servicebalies. 

Boek alvast 
voor ITGWO 
en Rock ‘n 
Rollstreet
Van donderdag 29 augus-
tus t/m zondag 1 sep-
tember vindt ITGWO 
plaats op Vlieland en  
op 6, 7 en 8 september 
Rock ’n Roll Street op 
Terschelling. Beide  
festivals trekken heel 
veel bezoekers van de 
wal. Tijdens en vooraf-
gaand aan dit weekend 
worden alle schepen 
(veer- en sneldienst) 
maximaal ingezet.  
Wij adviseren eilander 
reizigers (scholieren,  
forensen) nadrukkelijk 
om hun tickets alvast te 
boeken voor deze perio-
de. Dit om te voorkomen 
dat er geen plaats meer 
is op de gewenste af-
vaart.

Tijdig  
aanwezig zijn
Een paar minuten vóór-
dat het schip daadwer-
kelijk vertrekt, stopt het 
inchecken in de hal en 
wordt de vertrekproce-
dure 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.

 
 
 
 
 
 
 
 


