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Laatste boot?
Houd hier rekening mee!
Komt u na 20.00 uur in Harlingen aan met de laatste boot? Houd 
er dan rekening mee, dat de servicebalie ter plaatse al gesloten 
is. Het is dan niet mogelijk om de autosleutels van een eerder 
opgereden auto op te halen. Heeft u uw auto direct na aankomst 
nodig? Neem dan een reservesleutel mee.

Nieuwe schepen
per 1 a� il 2020 in de vaart

Whats� p 
Korte vragen beantwoor-
den wij ook graag via 
WhatsApp. Ons nummer is 
06 133 264 06. Let op: via 
WhatsApp kunt u niet boe-
ken, wijzigen of annuleren.

Chauffeur 
bijboeken
Maakt u een boeking 
voor uw auto, vergeet dan 
niet de chauffeur bij te 
boeken. Deze wordt niet 
automatisch bijgeboekt.

Tarief
schoolkaart
Let op: in de vorige 
editie van Drijfveren is 
per ongeluk een verkeerd 
tarief voor de schoolkaart 
vermeld. Het juiste tarief 
is € 130,98.

In Harlingen wordt op de werf door vele betrokken onderleveranciers hard gewerkt aan de afbouw 
van onze nieuwe schepen. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat, heeft u kunnen lezen in de updates, 
die we regelmatig geven, onder meer via Drijfveren en www.denieuweschepenvandoeksen.nl. 
Waar wordt op dit moment aan gewerkt?

op elektrotechnisch gebied).  
Bijkomend voordeel van deze 
aanpak is, dat Piet Brouwer 
de e-techniek op de schepen 
inmiddels goed kent om later 
service te kunnen plegen en 
snel storingen op te sporen. 
Het afmaken van het leiding-
werk en werktuigbouw is 
eveneens  een omvangrijke 
klus, maar één en ander ligt 
mooi op schema. 

De vloerschade heeft de 
oorspronkelijke planning fl ink 
in de war gestuurd en vormt 
een uitdaging. Maar we 
hebben ons omringd met een 
hecht en vast team van goede 
onderleveranciers uit de 
Noordelijke regio, waarmee 
we deze projecten tot een 
succes gaan maken!

Debiteurenpas: 
zakelijk reizen met 
vo� delen
Reist u regelmatig zakelijk van en naar Vlieland en 
Terschelling? Met een debiteurenpas hoeft u uw reizen 
niet meer apart te declareren: de kosten worden 
automatisch in rekening gebracht bij uw bedrijf. 
Daarnaast profi teert u van de volgende voordelen:
•  uw pas is uw ticket
•  20% korting op alle personentickets 

(excl. sneldiensttoeslag) 
•  enkele reistarief van 50% (i.p.v. 60%) van de retourprijs
•  annuleren voor afvaart is kosteloos 

Meer informatie leest u op www.rederij-doeksen.nl/zakelijk/
debiteuren. Hier kunt u ook de pas aanvragen.

Advies: boek 
alvast vo�  de 
herfstvakantie en de 
Berenloop-periode
Wij adviseren eilander reizigers alvast te reserveren voor 
afvaarten in de herfstvakantie en voor 2 en 3 november 
a.s., wanneer op Terschelling de Berenloop plaatsvindt. 
Tijdens en voorafgaand aan de vakantieperiode en dit ma-
rathonweekend worden alle schepen (veer- en sneldienst) 
maximaal ingezet. Het is daarom verstandig alvast op 
voorhand te boeken, zodat u kunt reizen op de door u 
gewenste afvaarten.  

� jdig  aanwezig zijn
Een paar minuten vóórdat het schip daadwerkelijk vertrekt, 
stopt het inchecken in de hal en wordt de vertrekprocedure 
gestart. Passagiers worden dan in verband met de veiligheid 
niet meer toegelaten. Wees dus tijdig (een half uur voor 
afvaart) aanwezig. U heeft dan voldoende tijd om aan 
boord te gaan.

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

De vervanging van de vloer, 
die noodzakelijk was door de 
waterschade duurt langer dan 
vooraf verwacht. Hierdoor 
hebben we moeten besluiten 
de nieuwe schepen pas begin 
april in de vaart te nemen. 
De extra weken hebben we 
beslist nodig om de schepen 
te voltooien. 

Goed nieuws is er ook. Want 
hoewel het inventariseren 
van het gehele elektrische 
systeem in eerste instantie 
veel tijd kostte, is dat proces 
inmiddels goed onder contro-
le. Niet in de laatste plaats 
door het tijdig aantrekken van 
elektrische projectengineer 
Huib Tieman van Terschelling, 
in combinatie met installatie-
bureau Piet Brouwer (onze 
vaste onderhoudsleverancier 

Klantenpanels en 
Raden van Advies
vergaderen in november
Begin november komen de Klantenpanels en Raden van 
Advies op beide eilanden weer bijeen. Zijn er breed gedragen 
onderwerpen betreffend de service van Rederij Doeksen die u 
graag wilt aankaarten? Meld het uw contactpersoon:

Klantenpanel Vlieland
• Harry Bakker (VVST, harryjanbakker@gmail.com)
• Harrie van Barneveld (VHNV, klankbordgroep@vlie.nl)
• Annie Beiboer (VVV, abeiboer@vlieland.net)
• Rob Kuiper (Arriva / TCR Vlieland, jolenrob@ziggo.nl)
• Jan den Ouden (Bevolking, jan@eader.nl)

Raad van Advies Vlieland
• Annie Beiboer (VVV, abeiboer@vlieland.net)
• Rob Kuiper (TCR Vlieland / Arriva, jolenrob@ziggo.nl)
• Diede Westers (OVV, info.badhuys@westcordhotels.nl)
• Jan van der Veen (SRV, jv@stortemelk.nl) 
• Frank Weber (VESV en bevolking, weberfrank@home.nl)cr

ed
its

 fo
to

: H
en

dr
ik

 R
ui

te
r


