Beste klant,
Allereerst willen wij u hartelijk danken dat uw visumaanvraag aan Traveldocs toevertrouwt.
Wij zullen alles in het werk stellen om de aanvraag zo snel en soepel mogelijk te laten
verlopen.
Onderstaand kunt u alle informatie vinden met betrekking tot de benodigdheden voor het
verkrijgen van het visum. Wij verzoeken u alle genoemde vereisten te verzamelen en bij
Traveldocs aan te leveren.
Het is belangrijk deze gegevens goed door te nemen alvorens u de documenten
verstuurt, op deze manier kunt u voorkomen dat de tijdige goedkeuring van uw visum
in het gedrang komt. Ook raden wij u aan om van alle documenten die u ons toestuurt een
kopie voor uzelf te maken.

Met vriendelijke groeten,
Het Traveldocs team

Nuttige informatie

Inentingen
Voor sommige landen zijn inentingen verplicht. Wacht niet te lang om hiervoor een afspraak
te maken met uw arts of de GGD.
Zorgt u ervoor dat de juiste vaccinatiegegevens vermeld worden in uw medisch paspoort.

Geïnformeerd op reis gaan
Elk land heeft zijn eigen regels, gewoonten en formaliteiten. Wij raden u aan u hier voordat
op reis gaat in te verdiepen. Bijvoorbeeld via de website van het Ministerie van Buitenlandse
zaken.

Tickets
We raden ten zeerste aan om geen “non-refundable” ticket te boeken voordat u het
visum heeft ontvangen. Controleert u dus bij het boeken van u ticket goed de
wijzigings- en annuleringsvoorwaarden, om hoge kosten te voorkomen indien uw
visum met vertraging of helemaal niet afgegeven kan worden.

Verzending
Er zijn verschillende manieren om uw documenten van en naar Traveldocs te versturen.
Tijdens het orderproces kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Ons adres vindt u
op onze website.

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

E-Visum India
Verzoek tot online visumaanvraag
Met dit e-visum kunt u alleen aankomen op een van volgende luchthavens of zeehavens. Selecteer
hieronder welke voor u van toepassing is.
Airports
Ahmedabad
Amritsar
Bagdogra
Bengaluru
Calicut
Chennai
Chandigarh
Cochin
Coimbatore
Delhi
Gaya
Goa

Guwahati
Hyderabad
Jaipur
Kolkata
Lucknow
Mangalore
Mumbai
Nagpur
Pune
Tiruchirapalli
Trivandrum
Varanasi

Seaports
Cochin
Goa
Mangalor

Aankomstdatum:
Verblijft u meer dan 2 jaar in het land van aanvraag?

Gegevens aanvrager
Achternaam:
Voornamen:
Meisjesnaam (indien van toepassing):
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteland en -plaats:
Burger Service Nummer (indien van toepassing):
Geloof:
Zichtbare kenmerken:

Ja

Nee

Hoogst genoten opleiding / scholing:
Nationaliteit:
Heeft u uw nationaliteit verkregen bij geboorte of d.m.v. naturalisatie?
Voorgaande nationaliteit (indien van toepassing):

Gegevens paspoort
Gegevens paspoort Paspoortnummer:
Plaats van afgifte:
Datum van afgifte:
Vervaldatum:
Bent u in het bezit van overige paspoort(en) en / of Identiteitskaart(en)?:
Indien ja, geef (a) Land van afgifte, (b) Paspoort- of identiteitskaartnummer, (c)
Afgiftedatum, (d) Plaats van afgifte en (e) Nationaliteit:
a.
b.
c.
d.
e.

Adresgegevens aanvrager
Straatnaam huidig adres:
Woonplaats:
Provincie:
Postcode:
Land:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Permanent adres (indien anders dan huidig adres):

Gegevens familie
Naam vader:
Nationaliteit vader:
Voorgaande nationaliteit vader:
Geboorteplaats vader:
Geboorteland vader:
Naam moeder:
Nationaliteit moeder:
Voorgaande nationaliteit moeder:
Geboorteplaats moeder:
Geboorteland moeder:
Burgerlijke staat aanvrager:
echtgenoot / echtgenote Naam echtgenoot / echtgenote:

Gegevens echtgenoot / echtgenote
Naam echtgenoot / echtgenote:
Nationaliteit echtgenoot / echtgenote:
Voorgaande nationaliteit echtgenoot / echtgenote:
Geboorteplaats echtgenoot / echtgenote:
Geboorteland echtgenoot / echtgenote:
Had uw grootvader of grootmoeder (van vaders of moeders kant) van geboorte de
Pakistaanse nationaliteit of behoorde hij/zij tot Pakistaans grondgebied? Indien ja,
gegevens:

Beroep aanvrager
Huidig beroep:
Naam werkgever:
Functieaanduiding:
Adres:
Telefoonnummer:
Voorgaande beroep (indien van toepassing):
Bent u / was u in militaire dienst / semi-militaire dienst / politie / beveiliging:
Indien ja, geef (a) Organisatie, (b)Functieaanduiding, (c)Rang en (d) Plaats van
stationering:

a.
b.
c.
d.

Gegevens visum
Type visum:
Te bezoeken plaatsen in India:
Naam en adres te bezoeken bedrijf/familie in India:

Telefoonnr. bedrijf:
Website bedrijf:
Product/ Service van bedrijf:
Doel van het bezoek:
Heeft u ooit eerder India bezocht?:
Indien ja, geef (a) Adres, (b) Plaatsen in India bezocht, (c) Nummer van laatste visum India,
(d) Type visum, (e) Afgifteplaats en (f) Afgiftedatum:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Overige informatie
Landen bezocht in de afgelopen 10 jaar:
SAARC Landen bezocht in de afgelopen 3 jaar:
Naam referentie in India:
Adres referentie in India:
Telefoonnummer referentie in India:

Naam referentie in Nederland:
Adres referentie in Nederland:
Telefoonnummer referentie in Nederland:
Gelieve de onderstaande vragen te beantwoorden
JA

NEE

Bent u ooit gearresteerd of vervolgd door de wet?
Bent u ooit toegang tot India geweigerd of uitgezet?
Bent u ooit betrokken geweest bij o.a. drugs-, mensenhandel,
fraude, mishandeling?
Bent u ooit betrokken bij o.a. spionage, terrostische/ politieke
activiteiten, geweld misdaden?
Heeft u ooit steun betuigd aan terrorisme of andere hier tot
aangezet?
Heeft u ooit asiel aangevraagd in een land?

Ik, de aanvrager, verklaar hierbij dat ik alle vragen en stellingen over deze aanvraag heb
gelezen, of dat iemand dit voor mij heeft voorgelezen, en alle vragen en stellingen over
deze aanvraag begrijp. De antwoorden en de informatie in deze aanvraag zijn waar en juist,
zover mijn kennis strekt.
Ik geef de toestemming aan Traveldocs B.V. om deze aanvraag te verwerken. En verklaar
kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden.

Handtekening

Datum

Embassy Registration
The Dutch Ministry of Foreign Affairs advises Dutch travelers to register with the embassy in the
countries they will visit. Traveldocs is able to take care of this for you so that you can travel with
peace of mind. By registering you will be kept informed by the Dutch embassy in the country of
destination in case of trouble.
Answer all questions on this form and send it to us together with all other requirements for your
visa. We will then register you for all the countries to visit of your upcoming trip for € 18,00
(including VAT) per person.
TRAVELLERS INFORMATION
Name

Given names

Vul dit veld in...
Date of birth (dd/mm/yyyy)

Telephone number

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...
Email address
Vul dit veld in...

VERBLIJFGEGEVENS
EERSTE LAND
Address

Postal code

City

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Adres

Postal code

City

Vul dit veld in...
Opmerkingen

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Adres

Postal code

City

Vul dit veld in...
Opmerkingen

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Remarks
Plaats in dit veld eventuele opmerkingen

TWEEDE LAND

Plaats in dit veld eventuele opmerkingen

DERDE LAND

Plaats in dit veld eventuele opmerkingen

CONTACT PERSON IN CASE OF
EMERGENCY
Given name

Name

Vul dit veld in...
Telephone number

Vul dit veld in...
Email address

Vul dit veld in...

Vul dit veld in...

Have you answered all questions? Incomplete answers may delay the handling of your
application.

