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Spelregels actie: Fiets mee in mei voor €10,- 

 De actie geldt bij het  boeken van een overtocht met fiets binnen de actieperiode. 

 De actie kan geboekt worden van dinsdag 11 april 2017  t/m zondag 30 april  2017 en geldt voor alle 
veerbootafvaarten tussen Harlingen – Terschelling v.v. en Harlingen – Vlieland v.v. in de periode van maandag 8 
mei  t/m dinsdag 23 mei 2017.  

 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).  

 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 online wijzigen naar de actie. 

 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. De actie moet vooraf geboekt worden. De 
actie is niet geldig op boekingen die automatisch gemaakt worden via de toegangspoortjes. 

Wijzigingsvoorwaarden (alleen mogelijk voor afvaart) 

 Binnen deze actie gelden wijzigingskosten. 

 Om gebruik te maken van de korting zal de bestaande boeking geannuleerd moeten worden en gelden 
onderstaande annuleringvoorwaarden. Daarna kan een nieuwe boeking gemaakt worden. 

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

Annuleringsvoorwaarden (alleen mogelijk vòòr afvaart) 

 Annuleren van de (actie)boeking 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 betalen geen annuleringskosten.  
 

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


