Beste klant,

Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma
traveldocs.
Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Naar aanleiding van uw recente visumaanvraag kan u in bijlage alle informatie vinden
aangaande de samenstelling van de persoonlijke documenten en formulieren die u aan
onze firma dient te bezorgen om aan uw aanvraag te kunnen voldoen.
Gelieve deze gegevens goed door te nem en alvorens ze te versturen,
teneinde te verm ijden dat de goedkeuring van uw visum in het gedrang kom t.
Ook raden wij u aan om van alle documenten die u ons toestuurt een kopie voor uzelf te
maken.

Met vriendelijke groeten,

Het traveldocs visumteam.

Samenstelling bundel visumaanvraag:
1. Voorblad
2. Nuttige informatie
3. Benodigdheden aanvraag
4. Aanvraagformulier Ambassade
5. Orderformulier traveldocs

Nuttige informatie

Inentingsbewijs
Voor sommige landen zijn inentingen verplicht. Wacht niet te lang om hiervoor een afspraak
te maken met uw arts.
Inform atie landen en am bassades buitenland
Alle landen hebben verschillende regels aangaande veiligheid, formaliteiten en procedures.
U kan u dus best zo goed mogelijk informeren over het land waar u naartoe reist.

Tickets

W e raden ten sterkste aan om geen “non -refundable” tickets of bookings
te m aken alvorens u het visum heeft ontvangen.

Verzendingen
Er zijn verschillende manieren om uw documenten van en naar een van de traveldocs
kantoren te versturen. Zorg ervoor dat u ons steeds de juiste coördinaten heeft
doorgegeven. U vindt de locatie van onze kantoren terug op de website.

Dossiersam enstelling
Traveldocs kan enkel en alleen uw dossier verwerken en een aanvraag indienen bij de
ambassade wanneer uw dossier volledig is. Zorg er dus voor dat alle benodigdheden zich in
de omslag bevinden en we alle nodige informatie hebben ontvangen via de online
aanvraag.

Beste klant,

Door de toenemende dreiging raadt het Ministerie van Buitenlandse
Zaken aan dat elke reiziger zich laat registreren. Zo kan de Ministerie van
Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen.

Waarom registreren?
•

•
•
•
•

Doet zich op uw reisbestemming een noodsituatie voor? Dan beschikken
zowel de Ministerie van Buitenlandse Zaken als de ambassades en consulaten
in het buitenland meteen over uw contactgegevens. Zo kunnen zij u snel
contacteren voor informatie of bijstand indien nodig.
In geval van nood kunnen de consulaire diensten ook uw contactpersoon
verwittigen.
Uw contactgegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden enkel gebruikt
tijdens een crisissituatie.
Uw persoons- en verblijfgegevens worden twee weken na afloop van uw reis
gewist uit het systeem.
Registreren wordt niet enkel aangeraden voor verre landen. Ook in een land
binnen de Europese Unie kan zich een noodsituatie voordoen.

Traveldocs kan u helpen bij deze registratie. Vervolledig het
desbetreffende document in dit pakket en stuur het mee met de
andere benodigdheden.

Met vriendelijke groeten,

Het Traveldocs visumteam.

Paspoort
•

Tenminste zes maanden geldig zijn na aankomst.

•

Tenminste twee tegenover elkaar liggende lege pagina´s bevatten.

•

Hoesjes dienen van het paspoort te worden verwijderd.

Visum Applicatie form ulier en pasfoto’s
•

Een volledig ingevuld en ondertekend applicatie formulier.

•

Een officiële, recentelijk genomen pasfoto (35mm x 45mm) met paperclip
aangebracht op het formulier.

•

Het formulier dient te worden ingevuld in BLOKLETTERS met een zwarte of blauwe
pen.

Bewijs van ticket en hotelbevestiging
•

Een kopie van het vluchtschema of een print van uw e-ticket uitgegeven door een
reisorganisatie of een luchtvaartmaatschappij.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA / VISA APPLICATION FORM

Nom de Famille/ Surname
Prénoms/ First Names

Sexe/ Sex

M

F

Date de Naissance/ Date of Birth
Nationalité/ Nationality
Lieu de Naissance / Place of Birth
Profession/ Profession
Enfants/Children (ne remplir la rubrique "Enfants" que si ceux-ci voyagent avec vous et sont inscrits sur votre passeport/
only if they are accompanying you and are inscribed in your passport)
Nom/ Name
1. …………………………………………………………..

Date de Naissance/ Date of Birth
…………………………………………………………...

2. …………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

Adresse/ Address: ………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...……………………………...

Tel.: ........................................Fax: ... ...................................... Email: .. ………………….
N° Passeport/ Passport No.

Date d'expiration/ Expiring date

Visa Sollicité/ Visa Requested

Diplomatique/ Diplomatic

Etudiant/ Student

Transit

1 entrée/single entry

2 entrées/double entries

Touriste/Tourist

3 mois/1 entrée – 3 months/single entry

3 mois/multiple-3 months/multiple
6 mois/multiple-6 months/multiple

Affaire/Business

3 mois/1 entrée - 3 months/single entry

3 mois/multiple-3 months/multiple
6 mois/multiple-6 months/multiple

Date d'entrée en Ethiopie/ Date of entry in Ethiopia
Durée du Séjour en Ethiopie/ Length of Stay in Ethiopia
Je certifie que les déclarations ci-dessus ont été faites a bon escient et qu'elles sont exactes et complètes.
I declare that to the best of my knowledge the above particulars are correct and complete.
Lieu & Date/Place & Date

Signature

Réservé à l'administration/For office use only

N° de Visa

Date

Droits Perçus/ Fee paid

N° de reçu/ Receipt No.
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Ambassade Registratie
Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse reizigers aan om zich te
registreren bij de ambassade in de landen die zij zullen bezoeken. Laat Traveldocs dit voor u
verzorgen zodat u met een gerust hart op reis kan gaan. Door de registratie wordt u op de hoogte
gehouden door de Nederlandse ambassade in het land van bestemming.
Beantwoord alle vragen op dit formulier en stuur deze naar ons op samen met alle andere
benodigdheden voor uw visum. Wij zullen u dan inschrijven voor alle te bezoeken landen van uw
aankomende reis voor €24,99 (inclusief BTW) per persoon.
REIZIGERSGEGEVENS
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Vul dit veld in...
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Telefoonnummer

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...
Emailadres
Vul dit veld in...

VERBLIJFGEGEVENS
EERSTE LAND
Adres

Postcode

Stad

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Adres

Postcode

Stad

Vul dit veld in...
Opmerkingen

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Adres

Postcode

Stad

Vul dit veld in...
Opmerkingen

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Opmerkingen
Plaats in dit veld eventuele opmerkingen

TWEEDE LAND

Plaats in dit veld eventuele opmerkingen

DERDE LAND

Plaats in dit veld eventuele opmerkingen

CONTACTPERSOON VOOR
NOODGEVALLEN
Voornaam

Achternaam

Vul dit veld in...
Telefoonnummer

Vul dit veld in...
Emailadres

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Heeft u alle vragen beantwoord? Incomplete antwoorden kunnen de behandeling van uw
aanvraag vertragen.

