Aanvraagformulier Vaste Reizigerspas
Maak uw keuze


Ja, ik meld mij aan voor het Vaste Reizigers Programma en profiteer van aantrekkelijke
kortingen.
Ik machtig hierbij B.V. Rederij G. Doeksen en Zn. voor het afschrijven van de kosten voor de
geboekte personentickets op naam van de onderstaande persoon, zie stap 2. (stuur een recente
pasfoto mee)



Ik neem al deel aan het programma, maar heb een nieuw rekeningnummer.
Mijn pasnummer is
_____________________________________________________________________________



Ik neem al deel aan het programma, maar ben mijn pas verloren en vraag hierbij een
nieuwe pas aan. Wij brengen hiervoor € 10,- administratiekosten in rekening. (stuur een pasfoto
mee)
Mijn oude pasnummer was
_____________________________________________________________________________

Uw gegevens
Naam
 Man  Vrouw
_________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats
_________________________________________________________________________________
Telefoonnummer
Mobielnummer*
_________________________________________________________________________________
E-mailadres
_________________________________________________________________________________
Geboortedatum
_________________________________________________________________________________
Voorkeurseiland  Terschelling  Vlieland
*I.v.m. het tijdig informeren van wijzigingen in het vaarschema.

Machtiging
IBAN-rekeningnummer
Ten name van
_________________________________________________________________________________
Plaats en datum
Handtekening
_________________________________________________________________________________
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Adres
_________________________________________________________________________________
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Insturen
Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend (geen postzegel nodig) met een recente pasfoto
naar:
Rederij Doeksen
Het Vaste Reizigers Programma
Antwoordnummer 7223
8860 VA HARLINGEN
of scan het formulier met pasfoto in en mail naar vastereizigers@rederij-doeksen.nl.

Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.

Aanvullende informatie
Door deel te nemen aan dit programma reist u met een aantrekkelijke korting van 20% op uw
standaard personentickets (m.u.v. de sneldiensttoeslag).













Voor deelname aan het Vaste Reizigers Programma betaalt u per jaar € 17 (kinderen 4-11
jaar € 8,50 per jaar en baby’s 0-3 jaar eenmalig € 3,50).
e
Gaat u voor de 1 keer als Vaste Reiziger een boeking maken? Dan dient u, na het inloggen,
eerst bij accountgegevens dit abonnement af te sluiten.
U meldt zich aan via dit formulier en machtigt hiermee Rederij Doeksen de bedragen voor
geboekte afvaarten automatisch af te schrijven.
U levert samen met het aanmeldingsformulier een recente pasfoto in. U krijgt vervolgens een
persoonlijk pasnummer en een wachtwoord per e-mail of per post thuisgestuurd. 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.
Met uw pasnummer en wachtwoord kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina. Bij het maken
van een online boeking is daarmee het keer op keer invullen van uw adresgegevens niet
meer nodig. Verder kunt u de afvaartenhistorie bekijken van de online gemaakte boekingen
en deze gemakkelijk wijzigen. Tot slot kunt u gezinsleden, die ook een Vaste Reizigerspas
hebben, koppelen. U kunt op deze manier één boeking eenvoudig kopiëren voor alle leden
van het gezin.
U kunt van uw Vaste Reizigerskorting gebruik maken zodra u de brief met pasnummer en
inlogcode heeft ontvangen. Reclamaties achteraf op al gemaakte boekingen worden niet in
behandeling genomen.
Wanneer u voor het eerst als lid van het Vaste Reizigers Programma gaat reizen, haalt u de
pas af bij de balie in Harlingen. Daar wordt uw Vaste Reizigerspas geactiveerd door het
invoeren van de vingerscan. Kinderen t/m 11 jaar hoeven geen vingerscan te laten maken.
Door de combinatie van vingerscan en Doeksenpas kunt u versneld inchecken.
Het Vaste Reizigers Programma is persoonsgebonden (max. één persoon per formulier en
per afvaart).
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Handig om te weten
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