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Spelregels actie: kinderen (t/m 11 jaar) gratis in de kerstvakantie 

 De actie geldt alleen bij het boeken van een retourreis. Eilanders en leden van het Vaste Reizigersprogramma 
kunnen wel een enkele reis boeken.  

 De actie kan geboekt worden van donderdag 21 november 2019  t/m maandag 6 januari 2020 en geldt voor alle 
veerbootafvaarten tussen Harlingen – Terschelling v.v. en Harlingen – Vlieland v.v. in de periode van vrijdag 20 
december 2019  t/m zondag 6 januari 2020.  

 Zowel de heen- als terugreis dient binnen de actieperiode te vallen om gebruik te maken van de actie. 

 De actie is niet geldig voor retourreizen met de sneldienst (ms Koegelwieck en ms Tiger).  

 Wanneer men binnen de actieperiode één afvaart met de veerdienst en één afvaart met de sneldienst reist, geldt 
de actie alleen voor de afvaart met de veerdienst. 

 De gehele boeking (heen- én terugreis) valt onder de voorwaarden die bij deze actie horen. 

 Heeft u al een boeking tegen normaal tarief gemaakt voor deze periode? Om gebruik te kunnen maken van dit 
actietarief kunt u uw huidige boeking annuleren en een nieuwe boeking maken tegen het actietarief. 

 Wanneer de heenreis heeft plaatsgevonden, kunt u niet meer in aanmerking komen voor het actietarief voor de 
terugreis.  

 Deze actie geldt ook voor leden van het Vaste Reizigersprogramma en voor eilanders. De actie moet vooraf 
geboekt worden. De actie is niet geldig op boekingen die automatisch gemaakt worden via de toegangspoortjes. 

 Bezitters van een VRP-pas die kinderen zonder pas mee op reis willen nemen, moeten de actie telefonisch of bij de 
balie boeken. 

 Deze actie is niet geldig in combinatie andere kortingsacties. 

 Deze actie is niet geldig voor schoolgroepen.  

 Er geldt een maximum van 14 kinderen per boeking.  

 Kinderen onder de tien jaar mogen niet alleen reizen. Bij het boeken van kinderen moet daarom minimaal 1 
volwassene per boeking verplicht mee reizen. Kinderen met een VRP-pas maken een boeking op hun pas, maar 
reizen met een volwassene. 

Wijzigingsvoorwaarden (alleen mogelijk voor afvaart) 

 Binnen deze actie gelden geen wijzigingskosten. 

 Wanneer er een kind meer of minder mee gaat, dan kan dat telefonisch en online worden bij- of afgeboekt. 

 Wanneer u uw actieboeking wijzigt naar een datum buiten de actie vervalt het gehele actietarief en betaalt u het 
verschil in prijs. 

 Het bijboeken van extra’s zoals bijvoorbeeld een fiets of extra personen is mogelijk. U betaalt hiervoor het normale 
tarief.  

 De wijzigingsvoorwaarden gelden voor de gehele boeking (heen- én terugreis).  

Annuleringsvoorwaarden (alleen mogelijk vòòr afvaart) 

 Annuleren van de actieboeking is mogelijk tegen onderstaande annuleringskosten: 
o Annuleren 3 maanden of langer voor de geplande afvaart = 0% annuleringskosten. 
o Annuleren langer dan 7 dagen en korter dan 3 maanden voor de geplande afvaart = 10% 

annuleringskosten. 
o Annuleren 7 dagen of korter voor de geplande afvaart = 20% annuleringskosten. 

 Heeft u online geboekt, dat kunt u online uw boeking annuleren tegen bovenstaande annuleringskosten. 

 Na afvaart is annuleren niet meer mogelijk.  

 De annuleringsvoorwaarden gelden voor de gehele actieboeking (heen- én terugreis). 

 Leden van het Vaste Reizigersprogramma en eilanders betalen geen annuleringskosten.  
 

 

 
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. 


