Bagage-informatie
Hieronder leest u hoeveel bagage u kunt meenemen aan boord van onze schepen en op welke
manier. Alle informatie geldt voor zowel de sneldienst als de veerdienst, tenzij anders aangegeven.
Algemeen







U kunt uitsluitend handbagage meenemen in de salons.
Aan boord mag bagage niet in de gangpaden of op zitplaatsen geplaatst worden. Dit in
verband met de veiligheid en het comfort aan boord.
Hand- en ruimbagagestukken die alleen opgevouwen of ingeklapt vallen binnen de maximaal
toegestane afmetingen, mogen uitsluitend en uitsluitend voor de duur van de gehele reis op
die manier meegenomen worden.
Het ongekoeld vervoeren van bederfelijke waar is niet toegestaan.
Aanwijzingen van onze medewerkers zijn altijd leidend en dienen opgevolgd te worden.

Handbagage





Gratis per passagier: 2x stuk handbagage van max. 55 x 35 x 25 cm (indien nodig ingeklapt
of opgevouwen). Paraplu’s, wandelstokken en jassen tellen niet mee als bagagestuk en
mogen altijd als gratis handbagage worden vervoerd.
Handbagage neemt u zelf mee aan boord en bergt u op de sneldienst op in de speciale
vakken boven uw hoofd of onder de zitplaatsen.
Tijdens drukke afvaarten kan het nodig zijn dat ook handbagage in de bagagerekken of karren geplaatst moet worden. De instructies van de bemanning hieromtrent dienen, in
verband met de veiligheid, opgevolgd te worden. Waardevolle spullen kunnen, in een
dergelijk geval, eventueel wel meegenomen worden in de salon. Maar ook deze spullen
mogen geen zitplaats in beslag nemen en niet in het gangpad geplaatst worden; ze kunnen
eventueel op schoot meegenomen worden.

Ruimbagage




Gratis per passagier: 2x stuk ruimbagage van max. 85 x 60 x 30 cm (indien nodig ingeklapt
of opgevouwen). Voor tenten, sportartikelen en muziekinstrumenten geldt een afwijkende
maximale maat van 140 x 60 x 50 cm.
Extra ruimbagagestukken en ruimbagagestukken die niet binnen de bovenstaande
afmetingen vallen, worden uitsluitend tegen betaling van het bagagetarief vervoerd met een
maximum van twee extra ruimbagagestukken per persoon. Voor deze extra
ruimbagagestukken gelden de volgende maximale afmetingen: 140 x 60 x 50 cm. Alleen voor
tenten, muziekinstrumenten en sportartikelen (inclusief surfplanken en kano’s e.d.) gelden
geen maximale afmetingen indien ze, tegen betaling van het bagagetarief, als extra
ruimbagagestuk worden vervoerd.
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Ruimbagagestukken die niet binnen de maximale afmetingen voor extra ruimbagagestukken
vallen, worden beschouwd als vracht en worden uitsluitend via één van de
vrachtvervoerders overgezet. Alleen voor surfplanken, kiteboards en kano’s geldt een
uitzondering: deze mogen langer zijn dan 3 meter.
Ruimbagage plaatst u op de bagagewagens van de veerdienst: de wagens worden door onze
medewerkers aan en van boord gereden. Reist u per sneldienst, dan plaatst u uw
ruimbagage zelf in de bagagerekken bij de entree op de sneldienst.
Tip: voorzie uw ruimbagage van een bagagelabel met uw contactgegevens.

Uitzonderingen kinderwagens en rolstoelen, etc.





Kinderwagens, buggy’s, maxi cosi’s, etc. tellen niet als bagagestuk en worden gratis
vervoerd, mits deze items gebruikt worden voor het vervoeren van baby’s en kinderen.
Rolstoelen, scootmobielen, driewielers, etc. van mindervaliden tellen niet als bagagestuk en
worden gratis vervoerd.
Als u afhankelijk bent van uw rolstoel, scootmobiel of driewieler, dan raden wij u af om te
reizen met ms Midsland i.v.m. de beperkte faciliteiten aan boord van dit schip.
Maakt u gebruik van een scootmobiel of driewieler, dan kunt u hier aan boord in blijven
zitten, zolang er geschikte plekken beschikbaar zijn voor deze hulpmiddelen. Als die niet
(meer) beschikbaar zijn, verzoeken wij u vriendelijk om gedurende de reis plaats te nemen in
een rolstoel.

Bagage of vervoermiddel?
Kruiwagens, fietskarren, steekkarren en bolderkarren worden niet beschouwd als bagagestukken
maar als vervoermiddel. Maximaal één vervoermiddel per persoon kan tegen betaling van het
bijbehorende tarief worden vervoerd, mits dit vervoermiddel (incl. lading) valt binnen de hiervoor
geldende maximale afmetingen van 140 x 100 x 100 cm.
Vuurwerk, gevaarlijke stoffen en wapens




Het meenemen van vuurwerk en andere gevaarlijke stoffen aan boord is niet toegestaan. Ze
worden uitsluitend via één van de vrachtvervoerders overgezet. Voor vuurwerk geldt een
uitzondering tijdens de laatste drie dagen van het jaar, mits het vuurwerk aan de waldienst
of aan de bemanning wordt afgegeven en de maximale hoeveelheid van 5 kilo per persoon
niet wordt overschreden. Hiervoor gelden de bagagerichtlijnen.
Wapens (handbogen, jachtgeweren, etc.) mogen uitsluitend in een afgesloten koffer of tas
vervoerd worden, onherkenbaar als wapen. Deze koffer of tas moet tijdens het inschepen
direct in bewaring worden gegeven aan de dienstdoende purser of stewardess. Deze bergt
het wapen op in een afgesloten ruimte en geeft het tijdens het ontschepen terug aan de
eigenaar.

Vrachtvervoer
Bagagestukken die onder vracht vallen, kunt u via één van de vrachtvervoerders laten overzetten.
Neem hiervoor op werkdagen contact op met De Vlas Transport in Harlingen (tel. 0517 – 412 787 of
http://www.devlas.nl ) of Transport Service Terschelling (tel. 0562 – 443 444 of
http://tstterschelling.nl ). Het overzetten van vracht dient u enkele dagen van tevoren te regelen
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i.v.m. de beperkte beschikbare last-minute capaciteit.
Bagagetrolleys
In Harlingen en op Terschelling kunt u bij de terminals bagagetrolleys lenen om bagage in de
terminal en op het haventerrein te vervoeren. De trolleys mogen niet mee aan boord en voor het
gebruik is een 2 euro muntstuk nodig (komt retour na gebruik). Op Vlieland zijn geen bagagetrolleys
aanwezig.
Bagagekluizen
In alle terminals zijn bagagekluizen waarin u tegen betaling van een 2 euro muntstuk (komt niet
retour) tijdelijk uw bagage op kunt slaan. We verzoeken u dringend rekening te houden met de
openingstijden van de terminals! De kluizen worden ’s avonds leeggehaald. Wilt u uw bagage langer
opslaan, dan kunt u dit melden bij de balie (op Vlieland en Terschelling) of bij het Grand Café
Promenade te Harlingen.
Bagagevervoer op de eilanden
Op Terschelling en Vlieland zijn bedrijven actief die uw bagage van de boot naar uw accommodatie
kunnen vervoeren. Uw accommodatieverstrekker vertelt u hier graag meer over.

Bagagerichtlijnen Rederij Doeksen vs januari 2019 – pagina 3

