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  Passagiers Rederij Doeksen 
boeken in grote getale online

Rederij Doeksen
Tel. 088 9000 888
www.rederij-doeksen.nl

Autodaltarieven eilanders: 
vo� delig de auto mee
Tot en met 28 februari 2020 kunnen eilanders weer profi teren van de 
voordelige autotarieven. Het daltarief:
•  kan alleen worden geboekt door en voor eilanders met een geldige 

eilander pas;
•  kan alleen worden geboekt voor auto’s met een geldige autopas;
•  geldt op dinsdag, woensdag en donderdag;
•  geldt voor enkele reizen en retours.

Tarief per retour 
(1 november 2019 t/m 28 februari 2020)
Auto tot 3 meter €  35,00
Auto €  40,50
Auto + aanhangwagen tot 10 m  €  85,00
Camper tot 6 m €  40,50
Camper tot 8 m €  73,50
Auto + caravan tot 12 m  € 125,00

Samenwerken? 
� aag! 
Momenteel werken we al samen 
met diverse eilander ondernemers. 
Samen bieden we eilandgasten 
arrangementen met korting op 
verblijf én bootticket. Bent u 
eilander ondernemer en geïnteres-
seerd? Leg uw plan voor aan Hoofd 
Marketing en Communicatie 
Annemieke van Brummelen via 
a.vanbrummelen@rederij-doeksen.nl

Vacatures
We hebben regelmatig 
leuke vacatures, voor 
 tijdelijk en vast, in 
diverse beroepsgroepen 
en op  diverse locaties. 

Bekijk ze op 
www.rederij-doeksen.nl/
vacatures.

Boottickets online boeken wordt steeds vanzelfsprekender, 
zo wijzen de cijfers uit. Boekte in 2011 nog resp. 65,2% 
(Terschelling) en 50,5% (Vlieland) van alle reizigers het 
bootticket online, in 2019 groeiden deze percentages door 
naar resp. 86,2% (Terschelling) en 76,9% (Vlieland).

passagiers zeker dat ze mee 
konden op de gewenste af-
vaart. Daarvoor moest men 
op drukke dagen nog wel 
eens een afvaart later nemen, 
omdat de boot vol was.

Anno 2020 is het kopen van 
producten en het boeken 
van diensten helemaal 
ingeburgerd. Mensen willen 
nu graag online boeken en 
door een effi ciënte, goed 
gestroomlijnde boekings-

Werfbeurt ms � ger
Door uitloop van de werfbeurt van ms Koegelwieck, schuift de onder-
houdsperiode van ms Tiger op. Sneldienst ms Tiger is van 20 t/m 
30 januari 2020 voor groot onderhoud uit de vaart. De sneldienst-
regeling wordt in die periode uitgevoerd door ms Koegelwieck. 
Omdat er op dit schip minder ruimte beschikbaar is voor passagiers, 
raden wij u aan ruim voor afvaart te boeken zodat u verzekerd bent 
van een plaats aan boord. 

Op de Tiger wordt niet alleen het reguliere groot onderhoud uitge-
voerd. Ook het interieur van het schip wordt helemaal opgeknapt. 
De stoelen worden vervangen en de kleurstelling wordt vernieuwd. 
Door onze schepen goed te onderhouden en voor te bereiden op het 
winterseizoen, kunnen we uitval door technische storingen zo veel 
mogelijk beperken.

Whats� p
Korte vragen beantwoorden wij 
ook graag via WhatsApp. Ons 
nummer is 06 133 264 06. Let op: 
via WhatsApp kunt u niet boeken, 
wijzigen of annuleren.
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Tot 2006 konden passagiers 
alleen (en uitsluitend telefo-
nisch) boeken voor de eerste 
afvaart van de sneldienst. 
Boekingen voor auto’s konden 
al wel langer en voor alle 
afvaarten gemaakt worden. 
Ook dit ging per telefoon. 

In 2006 lanceerde de Rederij 
als eerste waddenrederij een 
boekingswebsite. Ineens kon 
je voor alle afvaarten boeken. 
Erg prettig, want zo wisten 

applicatie aan te bieden, 
faciliteren we dit. 

Online ticketverkoop is 
overigens niet alleen prettig 
voor de gast; óók voor ons. 
Want als wij op basis van de 
geboekte aantallen een zo 
nauwkeurig mogelijk beeld 
krijgen van de verwachte 
drukte op een afvaart, dan 
kunnen we onze dienstver-
lening daar goed op afstellen. 
Tijdig extra afvaarten inzetten, 
meer op service sturen. En 
dat komt onze dienstverlening 
– en dus onze passagiers – 
alleen maar ten goede.


