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    Uw 
bedrijf w� dt
   gezien op 
Doeksen TV
Jaarlijks maken ruim 
785.000 passagiers ge-
bruik van onze schepen. 
Via de ruim 85 full HD 
beeldschermen op negen 
locaties (aan boord en 
aan de wal) lezen onze 
reizigers nieuws, reisfor-
matie en activiteiten op 
de eilanden. Uw bedrijfs-
advertentie kan hier tus-
sen staan! Interessant? 
Ga voor meer informatie 
naar www.rederij-
doeksen.nl/zakelijk/
adverteren of neem 
contact op met Carina 
van der Schaaf via 
c.vanderschaaf@rederij-
doeksen.nl. Zij vertelt 
u graag meer over de 
mogelijkheden. 

O� ijdservice alleen vo�  
auto’s met geldige APK

Let op: Gewijzigde � ocedure vervoer 
COVID-19 positief geteste personen
Bent u accommodatieverschaffer op Vlieland of Terschelling? Onderstaande informatie is 
 belangrijk voor uw gasten als zij tijdens hun verblijf positief testen op COVID-19 of als de 
GGD hen vraagt thuis in quarantaine te gaan. Besmette personen mogen in GEEN geval op 
de reguliere manier op de veerboten of sneldiensten naar de wal terugreizen. Het is belang-
rijk dat zij hun terugreis op een veilige manier regelen. Dit kan op verschillende manieren. 
Op www.rederij-doeksen.nl/corona leest uw gast precies hoe. 

In het kort:
1.  Met COVID-19 besmette personen nemen contact op met het Contactcenter van Rederij 

Doeksen (dus nooit fysiek naar de balie in de terminal) via 088-9000888 (dagelijks van 
9:00-17:00 u, za/zo 10:00-14:00 u). Er worden dan afspraken gemaakt over afgezonderd 
en begeleid vervoer, bijvoorbeeld in een aparte ruimte aan boord.

2.  Alleen als Rederij Doeksen geen capaciteit meer heeft voor het vervoer van COVID-19 
 positief geteste personen, verwijzen wij naar Rederij Noordgat.

Alleen zo maken we het gevaar op verdere verspreiding van het virus voor medereizigers en 
medewerkers zo klein mogelijk. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De oprijdservice is er voor 
 eilanders die hun personen-
auto laten oprijden en zelf 
met een andere afvaart (bij-
voorbeeld de sneldienst) de 
oversteek maken. Als u uw 
auto wilt laten oprijden, dan 
boekt u online met de autopas 
uw overtocht. Bij de balie 
geeft u uw autosleutels 
 (voorzien van een label met 
uw naam, kenteken en mo-
biele nummer) af. U ontvangt 

een bewijsexemplaar van het 
afgeven van de gelabelde 
sleutel. Na het overzetten, 
ontvangt u tegen inlevering 
van het bewijsexemplaar uw 
autosleutel terug.
Let op: uw auto dient in het 
bezit te zijn van een geldige 
APK en technisch in goede 
staat om te rijden, anders 
wordt de auto niet vervoerd. 
Het vervoer kan dan uit-
sluitend plaatsvinden per 

 auto-ambulance. Het vervoer 
en parkeren van het voertuig 
aan boord en op de veerter-
reinen geschiedt voor risico 
van de eigenaar.

De oprijdservice is alléén voor 
het oprijden van personen-
auto’s. Alle overige motor-
voertuigen of aanhanger-
combinaties moeten door de 
eilander bestuurder zelf aan 
en van boord worden gereden.


