Terminal

Welkom bij Rederij Doeksen

Volg aanwijzingen
van het personeel op

Bezorg medereizigers
geen overlast

Follow the instructions of the
crew members

Don’t be a nuisance to fellow
passengers

Laat uw bagage niet
onbeheerd achter

Geen drugs, wapens of
vuurwerk

Don’t leave your luggage
unattended

No drugs, weapons or
fireworks

Gooi afval in de prullenbak
of neem het mee
Throw waste matter in the
bins or take it with you

Controle van bagage,
voertuigen en
legitimatie mogelijk
Possible checks of luggage,
vehicles and ID

Cameratoezicht
Camera surveillance

Van strafbare feiten wordt
aangifte gedaan bij de
politie
Punishable offences will be
reported to the police

Deze huisregels hanteren wij om al onze passagiers een onbezorgde overtocht te kunnen bieden.
Raadpleeg de volledige tekst van onze huisregels op www.rederij-doeksen.nl.
We have established these house rules in order to guarantee all our passengers a carefree crossing.
Read the complete text of our house rules on www.rederij-doeksen.nl.

Roken is niet toegestaan
in de terminals en op de
terreinen. Dit geldt ook
voor de elektronische
sigaret
Smoking is not allowed
inside the terminals and on
the premises. This includes
smoking e-cigarettes

Nuttig geen meegebrachte
alcoholische consumpties
Do not consume any
alcoholic refreshments you
have brought with you

Veerboot

Welkom bij Rederij Doeksen

Volg aanwijzingen
van het personeel op

Bezorg medereizigers
geen overlast

Follow the instructions of the
crew members

Don’t be a nuisance to fellow
passengers

Plaats bagage uitsluitend
op de daarvoor bestemde
plaatsen. Houd looppaden
en reddingsmiddelen vrij

Geen drugs, wapens
of vuurwerk

Luggage only in the designated
places. Always keep walkway,
doorways and life-saving
equipment free

Meeuwen niet voeren
i.v.m. overlast
Don’t feed the seagulls, as this
will cause nuisance

No drugs, weapons or
fireworks

Nuttig meegebracht eten en
drinken alleen in ruimtes zonder
bediening
Only consume refreshments you
have bought with you in areas
without service

Controle van bagage,
voertuigen en
legitimatie mogelijk

Het autodek is
tijdens de overtocht
niet toegankelijk

Possible checks of luggage,
vehicles and ID

The car deck is not accessible
during the crossing

Cameratoezicht

Van strafbare feiten
wordt aangifte gedaan bij de
politie

Camera surveillance

Punishable offences will be
reported to the police

Geen schoeisel, bagage of
huisdieren op zitplaatsen
Do not put shoes, luggage or
pets on seats

Nuttig geen meegebrachte
alcoholische consumpties
Do not consume any
alcoholic refreshments you
have brought with you

Deze huisregels hanteren wij om al onze passagiers een onbezorgde overtocht te kunnen bieden.
Raadpleeg de volledige tekst van onze huisregels op www.rederij-doeksen.nl.
We have established these house rules in order to guarantee all our passengers a carefree crossing.
Read the complete text of our house rules on www.rederij-doeksen.nl.

Roken is niet toegestaan.
Dit geldt ook voor de
elektronische sigaret
Smoking is not allowed.
This includes smoking
e-cigarettes

Snelboot

Welkom bij Rederij Doeksen

Volg aanwijzingen
van het personeel op

Bezorg medereizigers
geen overlast

Follow the instructions of the
crew members

Don’t be a nuisance to fellow
passengers

Plaats bagage uitsluitend
op de daarvoor bestemde
plaatsen. Houd looppaden
en reddingsmiddelen vrij

Geen drugs, wapens of
vuurwerk

Luggage only in the designated
places. Always keep walkway,
doorways and life-saving
equipment free

No drugs, weapons or
fireworks

Controle van bagage,
voertuigen en
legitimatie mogelijk
Possible checks of luggage,
vehicles and ID

Cameratoezicht
Camera surveillance

Geen schoeisel, bagage of
huisdieren op zitplaatsen
Do not put shoes, luggage or
pets on seats

Roken is niet toegestaan.
Dit geldt ook voor de
elektronische sigaret
Smoking is not allowed.
This includes smoking
e-cigarettes

Geen alcoholische dranken,
warme snacks, ijs of vis

Van strafbare feiten wordt
aangifte gedaan bij de politie

No alcoholic beverages, hot
snacks, ice cream or fish

Punishable offences will be
reported to the police

Deze huisregels hanteren wij om al onze passagiers een onbezorgde overtocht te kunnen bieden.
Raadpleeg de volledige tekst van onze huisregels op www.rederij-doeksen.nl.
We have established these house rules in order to guarantee all our passengers a carefree crossing.
Read the complete text of our house rules on www.rederij-doeksen.nl.

