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Vaste Reizigers Programma:  
óók interessant voor familie- 
leden aan de wal!

Werfbeurt  
ms Tiger
Sneldienst ms Tiger gaat van 13 t/m  
24 januari 2020 voor groot onderhoud naar 
de werf. De sneldienstregeling wordt in die 
periode uitgevoerd door ms Koegelwieck. 
Omdat er op dit schip minder ruimte be-
schikbaar 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 uitgevoerd. 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 storin-
gen zo veel mogelijk beperken.

Gelukkig 
Nieuwjaar! 
Directie, management en 
alle medewerkers van  
Rederij Doeksen wensen u 
een gezond en gelukkig 
2020 toe! Dat doen wij  
onder meer met een 
kerstanimatie die vóór de 
kerstdagen wordt ver-
stuurd aan alle abonnees 
van de e-mailnieuwsbrief. 
De kerstanimatie is ook via 
sociale media en de web-
site te bekijken. ‘n Tipje 
van de sluier? Het filmpje 
speelt zich af op één van 
de nieuwe schepen...

Tarief eilander 
auto < 3 meter
Vanaf 2020 wordt er op 
verzoek van de Raad van 
Advies een nieuwe auto-
categorie ingevoerd voor 
eilander auto’s die klei-
ner zijn dan 3 meter. Het 
tarief voor deze categorie 
zal, zoals gebruikelijk bij 
tarieven voor auto’s en 
motoren, 50% van het  
tarief bedragen van het 
vergelijkbare product 
voor toeristen.

Vaste reizigers ontvangen 
voor een deelnamebedrag van 
€ 17 per kalenderjaar maar 
liefst 20% korting op al hun 
personentickets en sparen 
daarnaast punten voor € 10  
of € 20 extra korting op hun 
boeking. Ook krijgen zij  
geregeld extra korting op  
geselecteerde acties. Het 
deelnamebedrag hebben zij 

er na vier of vijf keer reizen al 
uit! Dat betekent dat het Vaste 
Reizigers Programma óók 
aantrekkelijk is voor familie-
leden die aan de wal wonen 
en regelmatig het eiland  
bezoeken. Attendeer hen  
op de mogelijkheden! 
U leest alle voordelen op  
www.rederij-doeksen.nl/ 
vastereizigers
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Reparatie ms Vlieland
Op 14 januari a.s. gaat ms Vlieland ’s ochtends na aankomst in Harlingen voor 
onderhoud naar de werf. Tijdens deze geplande stillegperiode worden de red-
dingsvlotten getest en gekeurd. Ook zal één van de keerkoppelingen worden uit-
genomen om gereviseerd te worden. De keerkoppeling wordt op 28 en 29 januari 
a.s. weer teruggeplaatst. Ms Vlieland wordt op deze onderhoudsdagen vervangen 
door ms Midsland. 
In de tussenliggende periode zal ms Vlieland de dienst uitvoeren op drie in plaats 
van vier motoren. Voor reizigers betekent dit dat de overtocht iets langer duurt 
dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vernieuwde Wifi

Nieuwe schipper 
Waddentaxi
Schipper Dirk de Ruijter neemt na 
jaren te hebben gevaren op de Wad-
dentaxi afscheid en wordt opgevolgd 
door Wim Molog van Vlieland. Dirk 
bedanken we, ook vanaf deze plaats, 
heel hartelijk voor zijn inzet van de 
afgelopen jaren. Wim wensen we 
heel veel succes toe in zijn nieuwe 
functie! Wilt u een rit boeken van de 
Waddentaxi? De contactgegevens 
blijven gelijk! Alle informatie leest u 
op www.waddentaxi.nl. 

Tarieven 2020
De concessieverlener heeft de  
maximale tariefruimte voor 2020 
vastgesteld op 2,6% en heeft toe-
stemming gegeven deze indexering 
op onze tarieven voor 2020 toe te 
passen. Dit ter compensatie van 
onze gestegen algemene en perso-
neelskosten en ter compensatie  
van de hoge afschrijvingskosten die 
gepaard gaan met de aanzienlijke  
investeringen die wij reeds hebben 
gedaan en nog zullen doen. Alle  
tarieven staan op onze website  
vermeld.

Over de wifi-verbinding op ms Vlieland waren wij – net als veel van onze gasten – niet 
tevreden. Daarom hebben we gezocht naar een beter wifi-systeem, dat de wal locaties 
volgt en zorgt voor een grotere bandbreedte (10 mbit -> 100 mbit). 
 
De nieuwe schepen zijn al uitgerust met dit systeem en het wordt tijdens de onder-
houdsdagen op 28 en 29 januari a.s. óók aangebracht op ms Vlieland. 

Wijzigingen dienstregeling 2020
In 2020 wijzigt de vertrouwde dienstregeling op een aantal punten. Deze 
wijzigingen zijn aangebracht in verband met de introductie van de nieuwe 
schepen, om afvaarten beter op het OV te laten aansluiten of het betreft 
de inzet van een extra afvaart conform de wens van onze Raden van 
Advies / onze reizigers. Raadpleeg voor vertrek de dienstregeling op 
www.rederij-doeksen.nl om teleurstelling te voorkomen.

Hieronder een aantal extra afvaarten die vanaf 2020 structureel aan de 
dienstregeling is toegevoegd:

Autodal tarieven  
eilanders: voordelig 
de auto mee
Van 1 november 2019 t/m 28 februari 2020  
kunnen eilanders weer profiteren 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 

Traject Veer / 
snel

Dag Periode Tijd

Vlieland -> 
Harlingen

snel zo 19-4, 1-5 t/m 24-5 en 
7-6 t/m 30-9

14.30

Harlingen -> 
Vlieland

snel vrij 10-4 t/m 2-10 11.55

Wijziging dienstregeling 

vrijdag 27 december
Ms Koegelwieck ligt op dit moment op de werf voor groot onderhoud. Door tegenslag 
op de werf moeten wij de werfbeurt helaas verlengen. Op vrijdag 27 december brengt 
dit de volgende wijzigingen in de dienstregeling met zich mee.

Wijzigingen dienstregeling vrijdag 27 december
Harlingen – Terschelling 12.30 uur wordt 11.30 uur
Vlieland – Harlingen 15.20 uur wordt een driehoek reis via Terschelling 
Harlingen – Terschelling 16.20 uur vervalt 

Passagiers die geboekt hebben op bovenstaande afvaarten zijn door ons persoonlijk op 
de hoogte gebracht. Bovenstaande wijzigingen zijn ook doorgevoerd op onze website. 
Onze excuses voor het ongemak.


