
 

Huisregels voor groepen aan boord  
 
Van harte welkom bij Rederij Doeksen! Binnenkort gaat u als begeleider van een groep aan boord 
van één van onze schepen. Om de overtocht zowel voor uw groep als voor de overige passagiers 
plezierig en veilig te laten verlopen, gelden er enkele huisregels.  
 

1. In verband met de veiligheid verzoeken wij u de aanwijzingen van het personeel op te volgen. 
2. Bezorg andere passagiers geen overlast. Zorg dat muziek niet hoorbaar is voor andere  

passagiers.  
3. Wij schenken alleen alcohol aan passagiers van 18 jaar of ouder.  
4. Roken is alleen toegestaan op de buitendekken. Dit geldt ook voor het roken van  

e-sigaretten. 
5. Geen schoeisel en/of bagage op de stoelen en de banken plaatsen. Ook huisdieren mogen 

geen zitplaats innemen. 
6. Meeuwen en andere vogels mogen niet gevoerd worden.  
7. In verband met de veiligheid is het autodek tijdens de reis niet toegankelijk. 
8. Reddingsmiddelen en blusmaterialen moeten altijd vrij ingezet kunnen worden door de 

bemanning. Houd ook de looppaden vrij.  

9. Aan boord zijn vuurwerk, wapens en drugs niet toegestaan.  
10. Begeleiders van een groep houden effectief toezicht op hun groep tijdens de reis.  

 
Beveiliging 
Bij het betreden van onze gebouwen of het aan boord gaan van onze schepen gelden 
veiligheidsregels. Bezoekers, hun voertuigen en hun bagage kunnen worden gecontroleerd op de 
aanwezigheid van wapens, explosieven of gevaarlijke stoffen of op voorwerpen die als zodanig zijn te 
gebruiken. Personeel van Rederij Doeksen of beveiligingspersoneel dat door de Rederij is ingehuurd, 
is gemachtigd om controles uit te voeren aan kleding, voertuigen en meegenomen bagage wanneer 
betrokkene toestemming geeft.   
 
Het kan voorkomen dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen. Bezoekers kan om 
hun identiteitsbewijs worden gevraagd. Zij kunnen worden onderworpen aan extra toezicht of 
fouilleren wanneer dit door het personeel van Rederij Doeksen of door de Rederij ingehuurd 
beveiligingspersoneel of de autoriteiten noodzakelijk wordt geacht.  
 
Personen die weigeren mee te werken aan deze veiligheidsregels/controles kan de toegang tot onze 
gebouwen en/of schepen worden ontzegd.  

 
Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om te zorgen dat uw groep deze huisregels naleeft? Samen kunnen we er op 
deze manier voor zorgen dat de overtocht comfortabel verloopt voor alle passagiers. Bij voorbaat 
dank voor uw hulp!  
 
Meer informatie? Kijk op www.rederij-doeksen.nl voor onze algemene voorwaarden. 
 
Met vriendelijke groet  
Namens Rederij Doeksen,  
 
 
D. Spoor  
Hoofd Horeca 

http://www.rederij-doeksen.nl/

