	
  

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 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.
Informatie landen en ambassades 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

We raden ten sterkste aan om geen “non-refundable” tickets of bookings te
maken alvorens u het visum heeft ontvangen.

Dossiersamenstelling
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,

Hieronder vindt u de benodigdheden welke u per email naar nederland@traveldocs.eu
toe kan sturen. Enkele dagen later krijgt u dan het e-Tourist Visa 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 tenminste twee tegenover elkaar liggende lege pagina
bevatten.

•

De scan heeft een grote tussen de 30 en 300 KB.

•

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)

Scan Pasfoto:
•

Een scan van een recent genomen pasfoto

•

genomen met een duidelijk vooraanzicht

•

op een witte achtergrond

•

grote is minimum 350 pixels

Business Card:
•

Indien u voor zakelijke doeleinden naar Indië afreist, stop dan een Business Card bij
het dossier

Beste Klant,

	
  

traveldocs kan voor u de online e-Tourist Visa aanvraag invullen voor
India.
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.
U kan enkel met dit visum aankomen in een van volgende luchthavens. Duid deze aan welke
van toepassing is op u:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ahmedabad Airport
Amritsar Airport
Bengaluru Airport
Chennai Airport
Cochin Airport
Delhi Airport
Gaya Airport
Goa Airport
Hyderabad Airport
Jaipur Airport
Kolkata Airport
Lucknow Airport
Mumbai Airport
Tiruchirapalli Airport
Trivandrum Airport
Varanasi Airport

Vermoedelijke aankomstdatum:
Verblijft u reeds meer dan twee jaar in het land waar je de aanvraag doet?

Persoonlijke informatie
Nummer van de Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning:______________________
Hoogst behaalde diploma: ________________________________________________________
Geloof: _________________________________________________________________________

	
  

	
  

Informatie Paspoort
Andere identiteitsbewijzen of paspoortgegevens dan welke u als scan doorstuurde:
-

Paspoortnummer:_____________________________________________________

-

Land van afgifte:______________________________________________________

-

Plaats afgifte:________________________________________________________

-

Datum afgifte:________________________________________________________

-

Nationaliteit:_________________________________________________________

Informatie verblijfplaats
Adres:
-

Straat:________________________nr:_________bus:________________________

-

Postcode:___________ Gemeente/stad:___________________________________

-

Provincie:____________________________________________________________

-

Land:_______________________________________________________________

Telefoon:__________________________________________________________________
GSM:_____________________________________________________________________
Fax:______________________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________________
Domicilieadres:_____________________________________________________________

	
  

Informatie familie

	
  

Vader (niet open laten!)
Naam:____________________________________________________________________
Voornaam:_________________________________________________________________
Nationaliteit:________________________________________________________________
Vroegere nationaliteit:________________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________________
Geboorteplaats:_____________________________________________________________
Geboorteland:______________________________________________________________

Moeder (niet openlaten)
Naam:____________________________________________________________________
Voornaam:_________________________________________________________________
Nationaliteit:________________________________________________________________
Vroegere nationaliteit:________________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________________
Geboorteplaats:_____________________________________________________________
Geboorteland:______________________________________________________________

Burgerlijke staat aanvrager: GEHUWD / ONGEHUWD
Echtgenoot / echtgenote
Naam:____________________________________________________________________
Voornaam:_________________________________________________________________
Nationaliteit:________________________________________________________________
Vroegere nationaliteit:________________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________________
Geboorteplaats:_____________________________________________________________

	
  

	
  
Geboorteland:______________________________________________________________

Hadden uw grootouders de Pakistaanse nationaliteit of waren uw grootouders inwoners van
Pakistan? JA / NEE
Indien ja, gelieve dit te verduidelijken: __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Welke plaatsen gaat u in India bezoeken? ________________
Professionele informatie (niet open laten)
Naam werkgever of
school:____________________________________________________________
Beroep:___________________________________________________________________
Functie binnen het bedrijf:_____________________________________________________
Adres werkgever:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Telefoon werk:______________________________________________________________
Vorig beroep:_______________________________________________________________
Was u tewerkgesteld bij politie, veiligheid, militaire dienst, semi-militaire dienst of andere?
JA / NEE
Indien ja:
-

Functie:____________________________________________________________

-

Welke organisatie:____________________________________________________

-

Plaats van tewerkstelling:_______________________________________________
___________________________________________________________________

-

	
  

Rang:_______________________________________________________________

	
  

Informatie visum
Type visum:________________________________________________________________
Aangevraagde geldigheid visum in maanden:______________________________________
Aantal inreizen:_____________________________________________________________
Doel van de reis:____________________________________________________________
Plaats aankomst:____________________________________________________________
Bent u al eerder in Indië geweest? JA / NEE
Indien ja:

-

Adres:_______________________________________________________________

-

Nummer laatste visum:_________________________________________________

-

Type Visum:__________________________________________________________

-

Plaats afgifte laatste visum:______________________________________________

-

Datum afgifte laatste visum:______________________________________________

-

Bezochte steden/plaatsen:_______________________________________________

Werd u ooit toegang tot Indië geweigerd of werd geweigerd uw visum te verlengen?
JA / NEE
Indien ja:

	
  

-

Wanneer:____________________________________________________________

-

Waarom:____________________________________________________________

-

Door wie (vermelden controlenummer):____________________________________

-

Eventueel andere informatie:____________________________________________

	
  

Bijkomende informatie:
Naam referentie in Indië:______________________________________________________
Adres referentie Indië:________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Telefoon referentie Indië:______________________________________________________
Landen bezocht laatste 10 jaar:_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Naam referentie :_______________________________________________________
Adres referentie België:_______________________________________________________
Telefoon referentie België:_____________________________________________________

Ik geef de toestemming aan traveldocs bvba om deze aanvraag te verwerken en verklaar
hierbij dat de informatie die ik hierbij overhandig correct en waar is.

Handtekening + datum

	
  

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.

