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Reglement Eilander Tarief 
 
Artikel 1: Definities 

a) Rederij Doeksen: de besloten vennootschap B.V. Rederij G. Doeksen en Zonen B.V., 
gevestigd te Terschelling, alsmede haar dochtervennootschappen. 

b) Het Eilanderreglement: het onderhavige reglement;  
c) Rederij Doeksen Kortingspas: het van de Rederij Doeksen te ontvangen schriftelijk 

bewijs, welke dient ter verkrijging van het gereduceerde eilandertarief op overtochten 
vanaf Terschelling en Vlieland naar Harlingen, dan wel vice versa; 

d) Eilander: de persoon die permanent woonachtig is in de gemeente Terschelling, dan wel 
de gemeente Vlieland, alsmede hun inwonende partner en kinderen (mits deze geen 
eigen inkomen hebben) die permanent woonachtig zijn in de gemeente Terschelling, dan 
wel de gemeente Vlieland; 

e) Permanent woonachtig: degene die is ingeschreven in de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) van de gemeente Terschelling, dan wel de gemeente Vlieland 
én verblijft op een perceel, dat op grond van het vigerende planologisch regime een 
permanent gebruik van de verblijfplaats als woning niet in de weg staat; 

f) Studerend kind: degene die onder de 18 jaar is, inwoont bij een eilander en van de 
onderwijsinstelling een schoolverklaring verkrijgt terzake van een opleiding die niet in de 
gemeente Terschelling, dan wel de gemeente Vlieland wordt genoten, dan wel degene 
die 18 jaar t/m 29 jaar is en op grond van de Wet studiefinanciering een bijdrage ontvangt 
in de studiekosten en een opleiding volgt, die niet wordt genoten in de gemeente 
Terschelling en/of de gemeente Vlieland;  

g) Kinderen van gescheiden ouders: kinderen van wie de ouders door een rechterlijk vonnis 
gescheiden zijn, waarvan het samenlevingscontract is verbroken of de partnerregistratie 
is beëindigd. Additionele voorwaarden voor kinderen van gescheiden ouders, om in 
aanmerking te komen voor een Rederij Doeksen Kortingspas zijn: 
a. De op Terschelling / Vlieland achtergebleven ouder moet ingeschreven staan in de 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van Terschelling of Vlieland;  
b. Het kind of de kinderen moeten jonger zijn dan 21 jaar;  
c. De ouder die nog op Terschelling / Vlieland woonachtig is, dient het bewijs, dat beide 

ouders gescheiden zijn en het kind of de kinderen met de ene ouder mee zijn 
verhuisd naar een gemeente aan de vaste wal, te tonen aan de balie burgerzaken 
van de gemeente Terschelling of Vlieland;   

d. Het bewijs dat dient te worden getoond, kan bestaan uit een rechterlijk vonnis tot 
echtscheiding, een notariële akte waarbij het samenlevingscontract is verbroken dan 
wel de partnerregistratie is ontbonden.  

De ambtenaar van Burgerzaken raadpleegt de GBA en zal, als aan alle formaliteiten is 
voldaan, een verklaring afgeven dat de kinderen waarom het gaat, voldoen aan de 
criteria voor deze regeling. 
De ouder kan dan, samen met de kinderen waar het om gaat, met de hiervoor genoemde 
verklaring naar het kantoor van de Rederij Doeksen gaan, waar dan voor de betreffende 
kinderen een Rederij Doeksen Kortingspas wordt gemaakt.  

h) Eilandertarief: het gereduceerde tarief, dat aan houders van Rederij Doeksen 
Kortingspassen wordt aangeboden voor de overvaart vanaf Terschelling en Vlieland naar 
Harlingen, dan wel vice versa;  

i)  Pashouder: de natuurlijke persoon aan wie een Rederij Doeksen Kortingspas is 
verstrekt.  

j) Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Rederij Doeksen B.V.  
            

Artikel 2: Rechthebbende 
Rechthebbende op een Rederij Doeksen Kortingspas is: 
a) Een eilander, zoals in artikel 1d is gedefinieerd; 
b) Een studerend kind van een eilander, zoals in artikel 1f is gedefinieerd; 
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c) Kinderen van wie de ouders die gescheiden zijn, van wie het samenlevingscontract is 
verbroken of de partnerregistratie is beëindigd en die voldoen aan de in 1 artikel g lid d 
genoemde additionele voorwaarden. 
 
Artikel 3: Rederij Doeksen Kortingspas 
 
Een Rederij Doeksen Kortingspas wordt op verzoek van de rechthebbende verstrekt, nadat 
een rechthebbende een daarvoor bestemd, bij de kantoren van Rederij Doeksen te West-
Terschelling en Vlieland te verkrijgen en via de website www.rederij-doeksen.nl te 
downloaden, aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en het daarop aangegeven document 
is overlegd. Dit te overleggen document is het bewijs van inschrijving in de Gemeentelijke 
Basis Administratie (GBA) waaruit blijkt dat de rechthebbende ingeschreven staat in het 
bevolkingsregister van de gemeente Terschelling, dan wel de gemeente Vlieland; 
 
De Rederij Doeksen kortingspas en het gebruik ervan is strikt persoonsgebonden.  
 
Voor de student als bedoeld in artikel 1f geldt dat hij/zij een document dient te overleggen, 
waaruit de kwaliteit van de aanvrager als student blijkt. Dit document (de schoolverklaring) 
kan door de rechthebbende worden verkregen bij de kantoren van Rederij Doeksen te West-
Terschelling en Vlieland of gedownload worden via www.rederij-doeksen.nl. De 
schoolverklaring dient ondertekend te worden door de school.  
 
Artikel 4: Geldigheid en verlenging 
De eerste aan een rechthebbende verstrekte Rederij Doeksen Kortingspas is één jaar geldig. 
Na het verstrijken van deze termijn kan de Rederij Doeksen Kortingspas worden verlengd 
telkens voor een periode van twee jaar. Verlenging dient plaats te vinden bij de kantoren van 
Rederij Doeksen te West-Terschelling of Vlieland.  
Bij verlenging van de Rederij Doeksen Kortingspas dienen de gegevens genoemd in artikel 3 
opnieuw te worden overgelegd. De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
verlengen van de Rederij Doeksen Kortingspas. De Rederij Doeksen Kortingspas voor 0 t/m 
3-jarigen wordt eenmalig verstrekt en nadat het kind 4 jaar is geworden vervangen door een 
Rederij Doeksen Kortingspas voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Deze laatstgenoemde Rederij 
Doeksen Kortingspas dient om de twee jaar te worden vervangen. 
 
Artikel 5: Eigendom 
De Rederij Doeksen Kortingspas blijft eigendom van Rederij Doeksen en dient, indien de 
pashouder geen rechthebbende meer is, terstond te worden ingeleverd op het kantoor van 
Rederij Doeksen te West-Terschelling of Vlieland, dan wel te worden opgestuurd naar een 
van beide kantoren. Bovendien wordt – zodra blijkt dat de houder geen rechthebbende meer 
is – de Rederij Doeksen Kortingspas geblokkeerd. Indien de pashouder ondanks het 
vervallen recht op de Rederij Doeksen Kortingspas blijft reizen met de pas en zo ten onrechte 
tegen het eilandertarief reist, volgt een naheffing van alle gemaakte reizen tegen het 
reguliere dan geldende tarief. 
 
Artikel 6: Eilandtarief 
Pashouders kunnen tegen het door Rederij Doeksen bekend te maken eilandertarief o.a. de 
hiernavolgende producten verkrijgen: 
a. Enkele reis- of retourticket vanuit Terschelling, Vlieland of Harlingen, per snel- of 

veerdienst, betreffende het vervoer van personen; 
b. Enkele reis- of retourticket vanuit Terschelling, Vlieland of Harlingen, per snel- of 

veerdienst, betreffende het vervoer van honden; 
c. Enkele reis- of retourticket vanuit Terschelling, Vlieland of Harlingen, per veerdienst, 

betreffende het vervoer van motorvoertuigen, waaronder wordt verstaan een 
personenauto, minibus, camper, motor of (land)bouwvoertuig, waarvan het 
kentekenbewijs te naam is gesteld van de rechthebbende, alsmede het ticket voor een 
fietsenrek dat achterop het voertuig is geplaatst; 

http://www.rederij-doeksen.nl/
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d. Enkele reis- of retourticket vanuit Terschelling, Vlieland of Harlingen, per veerdienst, 
betreffende het vervoer van een brommer, waarvan het verzekeringsbewijs op naam is 
gesteld van de rechthebbende; 

 
Eilanders die ter betaling een machtiging hebben afgegeven krijgen bovenop het 
eilandertarief 20% korting op personenovertochten. Op de sneldiensttoeslag wordt geen 
extra machtigingskorting gegeven.   
Voor kinderen worden aparte gereduceerde eilanderkindertarieven gehanteerd, te weten: 
kindertarief 0 t/m 3 jaar (K4-pas) en kindertarief 4 t/m 11 jaar (K-pas). 
 
Artikel 7: Tonen Rederij Doeksen Kortingspas 
Het reizen volgens het zogenaamde eilandertarief is uitsluitend mogelijk en toegestaan op 
vertoon van een geldige Rederij Doeksen Kortingspas. De Rederij Doeksen Kortingspas is 
het vervoersbewijs. De Rederij Doeksen Kortingspas dient getoond te worden op verzoek 
van medewerkers van Rederij Doeksen. 
 
Artikel 8: Ontbreken van de Rederij Doeksen Kortingspas 
Ingeval de vereiste Rederij Doeksen Kortingspas en/of autopas niet kunnen worden getoond, 
is het normale, niet zijnde het eilandertarief verschuldigd, ongeacht of op een ander tijdstip 
de vereiste documenten getoond kunnen worden.  
In geval een pashouder de Rederij Doeksen Kortingspas vergeten is, dient dit onmiddellijk te 
worden gemeld bij de lokettiste. Vervolgens wordt door de pashouder een ticket gekocht 
tegen het reguliere tarief (zonder eilanderkorting). Het ticket wordt geparafeerd door de 
lokettiste. Na de reis stuurt de pashouder het gebruikte en gewaarmerkte ticket, onder 
vermelding van het eilander pasnummer en het bank- of gironummer, naar het kantoor van 
Rederij Doeksen te Harlingen. Na controle van de gegevens wordt het te veel door de 
pashouder betaalde aan de pashouder overgemaakt. Van deze regeling kan per pashouder 
maximaal tweemaal per jaar gebruik worden gemaakt. Wordt de Rederij Doeksen 
Kortingspas vaker vergeten, dan betaalt de eilander het reguliere tarief (zonder 
eilanderkorting). 
 
Artikel 9: Misbruik 
Rederij Doeksen heeft het recht om in geval van misbruik van het Eilanderreglement door 
een pashouder dan wel gebruiker van de Rederij Doeksen Kortingspas, in welke vorm dan 
ook, de Rederij Doeksen Kortingspas onmiddellijk terug te vorderen c.q. te blokkeren.  
In geval van misbruik heeft Rederij Doeksen tevens het recht om een naheffing te doen voor 
bijbetaling tot het toeristentarief, voor alle reizen en ticketsoorten die gemaakt zijn met de 
Rederij Doeksen Kortingspas terwijl daar geen recht was.  
 
Rederij Doeksen kan uw persoons- en/of reisgegevens delen met derden om te voldoen aan 
een eventuele wettelijke verplichting.  
 
Gebruikers van de Rederij Doeksen Kortingspas dienen voor de gehele looptijd van de pas, 
ingeschreven te staan in de gemeente Terschelling, dan wel gemeente Vlieland. Tussentijds 
uitschrijven en weer inschrijven is derhalve niet toegestaan. Wanneer bij verlenging van de 
Rederij Doeksen Kortingspas blijkt dat er sprake is van hernieuwde inschrijving gedurende de 
looptijd van de pas, dan zal er een wachttijd van zes maanden gelden alvorens men weer 
aanspraak kan maken op een Kortingspas. Gedurende de wachttijd zal er gereisd moeten 
worden tegen het geldende reguliere tarief. 
 
Artikel 10: Afwijkingen 
Rederij Doeksen behoudt zich het recht voor om al naar gelang de omstandigheden van het 
Eilanderreglement af te wijken. 
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Artikel 11: Inwerkingtreding en bekendmaking 
Het Eilanderreglement treedt in werking op de dag nadat de zakelijke inhoud van het 
reglement door Rederij Doeksen bekend is gemaakt. De integrale tekst van het reglement 
kan worden verkregen bij de informatiebalies van de kantoren van Rederij Doeksen in West-
Terschelling, Vlieland en Harlingen. Het reglement kan eveneens schriftelijk bij Rederij 
Doeksen worden opgevraagd, alsmede worden geraadpleegd en gedownload via 
www.rederij-doeksen.nl.  
 
 
Artikel 12: Wijzigingen 
Wijzigingen van het Eilanderreglement, alsmede het eilandertarief, worden bekend gemaakt 
door Rederij Doeksen bij de informatiebalies van haar kantoren in West-Terschelling,  
Vlieland en Harlingen. Het gewijzigde Eilanderreglement kan eveneens schriftelijk bij Rederij 
Doeksen worden opgevraagd, alsmede worden geraadpleegd en gedownload via 
www.rederij-doeksen.nl, en treden in werking op een daarbij te bepalen tijdstip. 
 
Artikel 13 
Naast dit Eilandreglement zijn tevens de algemene voorwaarden Rederij Doeksen B.V., 
alsmede de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities van toepassing op een tussen 
Rederij Doeksen en een pashouder gesloten overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen 
bepalingen uit het Eilanderreglement en de algemene voorwaarden en/of de Algemene 
Veerboot- en Beurtvaartcondities, zal het Eilanderreglement prevaleren.    
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