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EuroBridge Passagiersinformatie 
Gent(B) Göteborg(S) / Brevik(N) 

 
 

Wij danken u voor uw interesse in onze lijndienst Gent - Göteborg (S) / Brevik (N) 
 
Enkele belangrijke gegevens voor het meereizen met onze diensten: 
 

 DFDS Seaways heeft een vrachtdienst van 6 afvaarten per week heen en terug tussen 
Gent en Göteborg en 1 afvaart van Gent naar Brevik. Op deze moderne schepen is er 
ruimte voor 10 passagiers. 
 

 Kinderen onder de 5 jaar zijn niet toegelaten aan boord omwille van 
veiligheidsredenen. 

 

 U dient vooraf te boeken. Alle correspondentie kan per e-mail en/of fax gebeuren. 
Wanneer uw reservatie in ons systeem geboekt is, sturen wij u een kopie van de 
factuur per e-mail. Dán pas kunt u betalen. Alle betalingsgegevens staan vermeld op 
de factuur. Uitzonderlijk is een wijziging mogelijk in het afvaartschema van het schip 
waardoor boekingen naar een ander schip of een andere afvaart verplaatst dienen te 
worden. Gelieve ons te contacteren de dag vóór uw afreis om datum en uur van vertrek 
bevestigd te krijgen (ook voor uw terugreis), tussen 0800 en 1630 u.,  
Tel: +32 9 269 12 55 
Fax: +32 9 233 50 16 
E-Mail: Paxbookings.gent@dfds.com 
Voor verdere info kan u ook terecht op www.dfds.com 
Het is belangrijk dat u ons een mobiel telefoonnummer meedeelt dan kunnen wij, 
indien nodig, contact met u opnemen 
 

Prijzen vindt u in de prijstabel op pagina 2. 

 Per reservatie wordt een administratieve toeslag van 30 EUR aangerekend. 

 Bij wijzigingen op verzoek van de passagier wordt steeds een toeslag van 30 EUR 
administratiekosten aangerekend. 

 Annulering van de reis door de passagier is steeds mogelijk tot 5 dagen vóór de 
afreis, met volledige terugbetaling, doch met uitzondering van de administratieve 
kosten (30,00 EUR). Daarenboven zal u nog een annuleringskost van 50 EUR 
worden aangerekend. Bij annulering vanaf de 5de dag vóór afvaart worden er geen 
terugbetalingen meer toegestaan. 
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EuroBridge   

Gent – Göteborg/Brevik en v.v. 

Passagierstarieven op vrachtschepen van DFDS Seaways 

geldig voor 2011 

Prijzen enkele reis – alles inbegrepen 
01 January - 31 December 

SEK EUR 

Passagier 

Volwassene 1900 190 

Kind 5-15 incl. 950 95 

Kind < 5 years 
Niet 

toegelaten 
Niet 

toegelaten 

auto, kleine bestelwagen Tot 6 m lang + 1.85 hoog 1600 160 

Bestelwagen, caravan, 

aanhangwagen, motorhome 

 

Tot 6 m lang 2150 215 

Tot 12 m lang 5300 530 

Tot 18 m lang 8500 850 

Extra meter  480/m 48/m 

Motorfiets (het lashen aan boord is de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar) 650 65 

 Ligbed in cabine met douche en toilet. 

 Maaltijden en niet-alcoholische dranken zijn inbegrepen in het tarief  

 Reservaties kunnen door DFDS Seaways worden gewijzigd, geannuleerd of geweigerd door 

ISPS beperkingen, aangepaste afvaartschema’s, enz. 

 Bij sterke stijging van bunker of/en koers van de munt tijdens 2010, dan heeft DSW het 

recht deze prijzen aan te passen. 

 Conditions of Carriage (Voorwaarden van Vervoer) kunnen worden opgevraagd. 

 
Bijkomende kosten : zie pagina 1 
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Uw ticket zal aan de ingang van de poort liggen van waar u vertrekt. Gelieve te wachten met 

betalen tot u een kopie van de factuur ontvangen hebt. Betaling gebeurt vóór afvaart door 

overschrijving op het rekening nr. 440-0345711-75 (KBC). 

Bij ontvangst van betaling wordt de originele factuur per post toegestuurd. 
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EuroBridge Sailing Schedule 

 

SAILING SCHEDULE       GHENT- GOTHENBURG /BREVIK 

 

 
GHENT-GOTHENBURG  

Sailing 

Ghent  

 Arrival  

Gothenburg 

Tuesday 13.00  Wednesday 20.00 

Wednesday 14.00  Thursday 20.00 

Thursday 14.00  Friday 22.00 

Friday 22.00  Sunday 16.00 

Saturday 22.00  Monday 07.00 

Sunday 22.00  Tuesday 07.00 
  

 

 

GOTHENBURG-GHENT  

Sailing 

Gothenburg 

 Arrival 

Ghent 

Monday 24.00  Wednesday 06.15 

Tuesday 24.00  Thursday 06.15 

Thursday 04.00  Friday 14.00 

Friday 04.00  Saturday 14.00 

Saturday 08.00  Sunday 16.00 

Sunday 23.00  Tuesday 06.15 

  
  

 

GHENT-BREVIK  

Sailing 

Ghent 

 Arrival 

Brevik 

Friday 22.00  Sunday 04.00 

 

BREVIK-GHENT  

Sailing Brevik  Arrival Ghent 

Sunday 09.00 Tuesday  06.15 

Note:    DFDS Seaways reserves the right to make changes to the above schedule 
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Hoe reserveren? 
 Gelieve het ingesloten ’Boekingsformulier” in te vullen en terug te 

sturen (mail/fax/post) 

 Na registratie in ons systeem ontvangt u een kopie van de factuur en 
kunt u betalen. U dient te betalen vóór afvaart. 

 

Check-in 
GENT 
 Gelieve u 2 uur voor vertrek aan te melden aan de gate/poort op het 

volgende adres:  
 DFDS Seaways – EUROBRIDGE 

C/O Mercator Multimodal Terminal 
Mercatordok – kaai  2170 
Philips Landsbergiuslaan 
9000 Gent-Zeehaven 

 

 De wagen kan u parkeren op de parking voor de trucks (rechts bij het 
binnenrijden) en dan dient u zich te voet aan te melden aan de gate. 

      
 Daar zal u op vertoon van uw factuur de tickets ontvangen en zal u 

worden begeleid voor het aan boord gaan. 

 De reservatiedienst in Gent kan u contacteren tussen 08.00 en 16.00u 
voor het checken om welk uur u uiterlijk dient aanwezig te zijn. 
 +32 9 269 12 55  
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GOTHENBURG 
Passagiers zonder voertuig  Port 4 (Gate 4) 

 U kan inchecken : Skandiahamnen (Skandia Harbour), Port 4 (Gate 4) 
maar eerst de afvaarttijd verifiëren.  
 
 

 

 
Passagiers met voertuig  Port 6 (Gate 6) 
 

 Daar zal u op vertoon van uw factuur de tickets ontvangen en zal u 
worden begeleid voor het aan boord gaan. 

 De reservatiedienst in Göteborg kan u contacteren tussen 08.00 en 
16.00u voor het checken om welk uur u uiterlijk dient aanwezig te zijn. 
 +46 31 65 08 10  

 
 
 
 

Voor te leggen documenten (Gent en Göteborg) 
 Paspoort of identiteitskaart 

 Kopie factuur 

A P

o

r

t 

4 
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EuroBridge passagiersdienst GENT/GÖTEBORG of BREVIK  
 

 

Att.  PAX bookings DFDS Seaways NV 
 Tel:   +32 9 269 12 69 Skaldenstraat 7 Bus 2 
 Fax:  +32 9 233 50 16 9042    Desteldonk 
  België 
 E-mail: Paxbookings.gent@dfds.com 
 
 

Travel info   Enkele reis Heen- en terugreis 

 Datum Traject (van waar naar waar?) 

Vertrek   

Terugreis   

   
 
 

Passagiersgegevens 

Familienaam Voornaam Identiteits - 
kaartnr. + 
Nationaliteit 

Geboortedatum, 
land en plaats 

Adres 
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Gegevens van het voertuig 

Type 
(auto/caravan/aanhangwagen/ 
camper) 

Merk Afmetingen 
(lxh) 

Nummerplaat 

                        

                        
 

Facturatieadres 

Adres Contact 

      TEL                

      MOB              

      E-MAIL          
 

 
 Per reservatie wordt een administratieve toeslag van 30 EUR aangerekend. 

 Bij wijzigingen op verzoek van de passagier wordt steeds een toeslag van 30 EUR 
administratiekosten aangerekend. 

 Annulering van de reis door de passagier is steeds mogelijk tot 5 dagen vóór de 
afreis, met volledige terugbetaling, doch met uitzondering van de administratieve 
kosten (30,00 EUR). Daarenboven zal u nog een annuleringskost van 50 EUR 
worden aangerekend. Bij annulering vanaf de 5de dag vóór afvaart worden er geen 
terugbetalingen meer toegestaan. 

 
 
 
Datum:                


