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Aanvraagformulier Debiteurenpas 
(voor bestaande eilanderdebiteur) 

 

 
Bedrijfsnaam:  ___________________________________________ 

Debiteurennummer: ___________________________________________ 

 
ontvangt graag een debiteurenpas voor: 
 

Gegevens pashouder: 

Naam:    de heer/mevrouw ____________________________ 

Eilanderpasnummer: __________________________________________ 

 

Door ondertekening verklaren debiteur en pashouder zich op de hoogte te hebben gesteld van de 

voorwaarden verbonden aan het gebruik van de Debiteurenpas en de Algemene Voorwaarden van 

Rederij Doeksen.  

 

Plaats:      _________________________   

Datum:      _________________________ 

Handtekening debiteur (werkgever):   _________________________ 

Handtekening pashouder (medewerker): _________________________  

Bedrijfsstempel: 
 
 
 

                                      Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. 

Stuur dit formulier volledig ingevuld en 
ondertekend (geen postzegel nodig) naar: 
 
Rederij Doeksen 
Debiteurenpas 
Antwoordnummer 7223 
8860 VA HARLINGEN 
info@rederij-doeksen.nl  
 
Of lever het in bij de balie in de terminal in 
Harlingen, op Terschelling of op Vlieland 

 
 

mailto:info@rederij-doeksen.nl


Aanvraag Bestaande Debiteur Formulier 5 

Debiteurenpas Rederij Doeksen voor eilanders 

Reist u vaak zakelijk van en naar Terschelling of Vlieland? Als uw bedrijf een Debiteurenpas aanvraagt, hoeft u 

deze reizen niet meer apart te declareren, maar worden zij rechtstreeks bij de betreffende debiteur gedeclareerd. 

 

Voordelen  

 U ontvangt 20% korting op het normale eilander tarief van alle personentickets die u boekt op uw 

debiteurenpas, mits u een machtiging hebt op uw eilander pas of deze nu afgeeft. De korting geldt niet 

voor de toeslag van de sneldienst. 

 Op rustige afvaarten kunt u zonder boeking vooraf met uw pas inschepen. Bij het scannen wordt 

automatisch een boeking gemaakt. Reist u naar het andere eiland dan het eiland waar u woont, dan dient 

u wél vooraf te boeken. Overigens bent u uitsluitend mét boeking vooraf verzekerd van een plaats aan 

boord.  

 Gaat u een boeking annuleren? Annuleren, voor u als debiteur van Rederij Doeksen, is kosteloos.  

 

Voorwaarden 

 De kosten voor debiteuren voor deelname aan het Debiteurenpasprogramma bedragen € 3,50 per pas.  

 De korting geldt niet in combinatie met andere kortingstarieven, m.u.v. kortingstarieven of –acties speciaal 

bedoeld voor Debiteurenpashouders. 

 Betaling geschiedt d.m.v. automatisch incasso via digitale facturering achteraf. 

 Het boekingssysteem registreert door middel van het Debiteurenpasnummer alle zakelijke boekingen die u 

vanaf dat moment maakt. De korting geldt alleen voor reizen die geboekt zijn met uw 

Debiteurenpasnummer en geldt niet met terugwerkende kracht. 

 De Debiteurenpas is persoonsgebonden. U levert met dit aanvraagformulier een pasfoto van de gebruiker 

in, die op de pas wordt geplaatst. 

 Controle van en verantwoordelijkheid voor de gemaakte reizen op de Debiteurenpas (dus voor rekening 

bedrijf) liggen bij de werkgever en werknemer. 

 

Handig om te weten 

 U krijgt, nadat uw aanvraag is verwerkt, de pas, het bijbehorende Debiteurenpasnummer en wachtwoord 

per post thuisgestuurd. Dit wachtwoord kunt u zelf online wijzigen.  

 Bent u uw pas verloren? Geef dit spoedig aan ons door om misbruik ervan te voorkomen. Bij verlies of 

diefstal kunt u een nieuwe pas aanvragen. De nieuwe pas kost € 10. Aanmaak van een nieuwe pas duurt 

ca. een week. Rederij Doeksen is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal.  

 De looptijd van de Debiteurenpas is gekoppeld aan die van uw geldige eilander pas. Vóór de einddatum 

dient u de pas te laten verlengen.  

      

 

 


