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,
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 bij aanvraag van het visum.
Twee lege, tegenover elkaar liggende pagina’s 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 (35mm x 45mm).
Het formulier dient te worden ingevuld in BLOKLETTERS met een zwarte of blauwe
pen.

