	
  

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 en veilig 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 nemen alvorens ze te versturen, teneinde te
vermijden dat de goedkeuring van uw visum in het gedrang komt.

Met vriendelijke groeten,

Het traveldocs visumteam.

	
  

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.

Dossiersam enstelling
Traveldocs kan enkel en alleen aanvraag verwerken wanneer uw dossier volledig is. Zorg
er dus voor we alle nodige informatie hebben ontvangen.

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.

Beste Klant,
Traveldocs kan voor u de online e-Visum aanvraag invullen voor Kenia.
Hiervoor hebben we hebben we wel volgende informatie nodig. Vul
onderstaande vragenlijst volledig in en stop deze bij uw dossier. Enkel dan
kunnen wij het nodige doen.
Persoonlijke gegevens
Huidige beroep:________________________________________________________________
Naam v/d vader: _______________________________________________________________
Naam v/d moeder: _____________________________________________________________
Naam v/d echtgeno(o)t(e): ________________________________________________________
Land van u woont: _______________________________________________________________
Telefoonnummer:_________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________
Rede v/d reis:___________________________________________________________________
Voorgestelde reisdatum: __________________________________________________________
Voorgestelde reisdatum vanuit Kenia: ________________________________________________

Verblijf in Kenia
Adres:__________________________________________________________________________
Naam van de Hotels/Plaatsen/bedrijven/vrienden of familieleden in Kenia:
_______________________________________________________________________________
Straat:____________________________________________________nummer:_______________
Post code:___________Gemeente:____________________________________________________
Telefoonnummer:__________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________

Aankomst per :
Weg

Zee

Lucht

Busia

Kilindini Sea Port

Eldoret International Airport

Isebania

Kisumu

Garisa Airstrip

Libol

Kulinga

Jomo Kenyatta Airport

Loitokitok

Lamu

(Nairobi)

Lungalunga

Malindi

Kisumu Airport

Malaba

Mbita Point

Lamu Airport

Moyale

Muhuru Bay

Lokichogio Airport

Nadapal

Old Port

Moi Airport Mombasa

Namanga

Shimoni

Wajir Int’l Airport

Taveta

Vanga

Wilson Airport (Nairobi)

Reisgeschiedenis
Data en duur van verblijf in landen in de laatste 3 maanden:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Data en verblijf voordien in Kenia?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_
Gaat u terug naar uw land van domicilie na de reis?

Ja

Nee

Is u de toegang tot Kenia u reeds geweigerd?
Zo ja, waarom?
_________________________________________________________________________
_
Is u de toegang tot een ander land u reeds geweigerd?
Zo ja, waarom?

Bent u reeds veroordeeld voor een strafbaar feit in eender welk land
Zo ja, waarom?
__________________________________________________________________________
Ik geef de toestemming aan Traveldocs BV om deze aanvraag te verwerken en verklaar hierbij dat de
informatie die ik hierbij overhandig correct en waar is.
Handtekening

datum

Beste klant,

Hieronder vindt u de benodigdheden welke u per email naar

nederland@traveldocs.eu toe kan sturen. Enkele dagen later krijgt u dan het e-Visum
toegestuurd.

Scan van uw paspoort
•

Een scan van de informatiepagina van uw paspoort

•

Uw paspoort moet zes maanden geldig zijn vanaf de dag van aankomst

•

Uw paspoort bezit nog een lege pagina.

•

De scan dient van het zelfde paspoort te zijn als het paspoort waarmee u reist.

Visum informatie formulier
•

Een volledig ingevuld visum informatie formulier. (in bijlage)

Bijkomende documenten
•

B.v. een uitnodigingsbrief, hotelreservatie of vluchtgegevens

Scan Pasfoto:
•

Een scan van een recent genomen pasfoto

•

genomen met een duidelijk vooraanzicht

•

op een witte achtergrond

•

de grote dient 5,5 cm x 5,5 cm te zijn. (207px x 207px)

Voorwaarden (bij aankomst)
•

Uw paspoort is 6 maanden geldig.

•

e-Visum printout

•

Reisbeschrijving.

•

Een garantiebrief van uw bedrijf of een uitnodigingsbrief indien u reist voor zakelijke
redenen.

•

Een uitnodigingsbrief indien u familie bezoekt.

•

Een hotelboeking/details van de te bezoeken plaats als u als toerist reist.

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.

