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,
Vanwege de toenemende dreiging in de wereld raadt het Ministerie van Buitenlandse Zaken
aan dat elke reiziger zijn/haar reis laat registreren. Zo kan het Ministerie van Buitenlandse
Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen wanneer u in het buitenland
bent.
Waarom registreren?







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

Traveldocs kan de ambassade registratie uit handen nemen. Vult u het ambassade
registratieformulier in dit pakket volledig in en stuurt u het mee met de andere benodigdheden,
dan maken wij het voor u in orde.

Met vriendelijke groeten,
Het Traveldocs team

Paspoort
•

Tenminste zes maanden geldig zijn na aankomst.

•

Een lege pagina bevatten.

•

Hoesjes dienen van het paspoort te worden verwijderd.

Visum Applicatie formulier en pasfoto’s
•

Een volledig ingevuld en ondertekend applicatie formulier.

•

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

•

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

Garantiebrief
Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:
•
•
•
•
•
•

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

Uitnodigingsbrief
Dit is een brief van de uitnodigende partij welke dient te bevatten:
•
•
•
•
•
•

Op bedrijfspapier geschreven zijn.
De naam en paspoort details van de aanvrager vermelden.
De reden, aantal inreizen en lengte van de reis vermelden.
De adres van het te bezoeken bedrijf vermelden.
Een stempel van het te bezoeken bedrijf bevatten.
Ondertekend zijn door het uitnodigend bedrijf.

01 Photo
(glued here)

The Embassy of the S.R. of Viet Nam
Javastraat 1, 2585 AA The Hague, The Netherlands
Tel: +31.70. 3648917/3644300 Fax: +31.70. 3648656
Website: www.vietnamembassy.nl Email: vnembassy.nl@mofa.gov.vn

VISA APPLICATION FORM

1. Full Name (in block letters): .......................................................................................................................................
2. Date of birth (dd/mm/yyyy): ....................................................... 3. Sex:
4. Nationality:

Dutch/Nederlands

M

F

Other: .........................................................

5. Passport No: ............................................................... Date of expiry (dd/mm/yyyy): ..........................................
6. Occupation: .............................................. Working organization: ..................................................................
7. Contact information:

Address (Work/Home): .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Mobile phone/Landline number: .......................................................................................................................
Email: .......................................................................................................................................................................
8. Address in Viet Nam (if any): ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
9. PURPOSE OF ENTRY:

TOURISM

Official/Diplomatic visit

Others, specify: .............................................................................
10. DATE OF ENTRY (dd/mm/yyyy): .......................................DATE OF EXIT (dd/mm/yyyy): ...............................
11. NUMBER OF ENTRY(IES):

SINGLE entry

MULTIPLE entries

I delare that above information is true for which I shall take full responsibility.
Date (dd/mm/yyyy): .............................................
Signature

1. Please make sure the correction of the purpose of entry (No.9), entry and exit dates (No.10), number of entry (No.11).
2. Check list: (1) Original passport, (2) Completed application form with one photo, (3) Visa fee, (4) Postage fee and self-addressed
envelope (if returned by post).
3. Visa cost is non-refundable.
4. For further details, please contact us by telephone or email.

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.

