	
  

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,

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

Garantiebrief
Is een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet het volgende
bevatten:
•
•
•
•
•
•

Opgemaakt zijn door het bedrijf dat reiziger uitstuurd.
Op bedrijfspapier geschreven zijn met vermelding van naam en adres.
De naam, geboortedatum en paspoortnummer van de aanvrager vermelden.
Het aantal inreizen aangeven, samen met de benodigde duur en de begin- en
einddatum.
Een vermelden van garantie van het bedrijf garant voor alle onkosten.
Een stempel van het bedrijf en een handtekening bevatten.

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.

Cher client,
traveldocs peut compléter la demande de eVisa en ligne pour vous
pour Kenya! Pour cela nous avons besoin des informations suivantes. S'il
vous plaît répondez aux questions ci-dessous et ajoutez ceci dans votre
dossier de demande, afin que nous puissions remplir votre demande.
Les renseignements personnels
Emploi actuel: ________________________________________________________________
Nom du père _______________________________________________________________
Nom de la mère: _____________________________________________________________
Nom épouse ________________________________________________________
Pays de résidence: _______________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________
But du voyage: ________________________________________________________
Date proposée de voyage: ______________________________________________________
Date de voyage proposé en Kenya: ________________________________________

Séjours au Kenya
Nom des Hôtels / Emplacement / entreprises / amis ou des parents au Kenya:
_____________________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________
Rue: ____________________________________________________ nombre: ____
Code postal: ___________ Commune: ______________________________________
Téléphone: __________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________

Arrivée par:
Route

Mer

Air

o

Busia

o

Kilindini Sea Port

o

Isebania

o

Kisumu

o

Libol

o

Kulinga

o

Garisa Airstrip

o

Loitokitok

o

Lamu

o

Jomo Kenyatta

o

Lungalunga

o

Malindi

o

Malaba

o

Mbita Point

o

Kisumu Airport

o

Moyale

o

Muhuru Bay

o

Lamu Airport

o

Nadapal

o

Old Port

o

Lokichogio Airport

o

Namanga

o

Shimoni

o

Moi Airport

o

Taveta

o

Vanga

o

Eldoret International
Airport

Airport (Nairobi)

Mombasa
o

Wajir Int’l Airport

o

Wilson Airport
(Nairobi)

Histoire du voyage?
Dates et durée du séjour dans les pays dans les trois derniers mois:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Dates et séjours avant au Kenya?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Retournerez-vous dans votre pays de résidence après le voyage? Oui / Non

Est-ce que l'accès au Kenya a déjà été refusé?
Si oui, pourquoi? _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Est l'accès à un autre pays déjà rejeté?
Si oui, pourquoi? _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Si vous êtes déjà reconnu coupable d'une infraction dans un pays
Si oui, pourquoi? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Je donne la permission à Traveldocs bvba pour traiter cette demande et certifie que les
informations que je présente, sont correctes et véridiques?

Signature et date

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.

