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

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)

ESTA aanvraag Verenigde Staten
Traveldocs kan voor u een online ESTA voor de VS aanvragen.
Hiervoor hebben we hebben we wel volgende informatie nodig. Vul onderstaande
vragenlijst volledig in mail deze samen met een kopie van uw paspoort naar
nederland@traveldocs.eu.

Datum van aankomst

Doel van de reis:
Persoonlijke informatie
Achternaam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Paspoort nr van paspoort waarmee gereisd wordt naar V.S.:
BSN nr of nationaal identificatienummer van nationaal identiteitskaart of document:
Indien dubbele nationaliteit, welke nationaliteit:
Paspoort of document nummer van nationaliteit:
Indien u officieel onder andere namen of aliassen bekend bent.
Alias achternaam:
Alias voornaam:

Contactgegevens
Telefoon nummer:
Straat en huisnummer:
Stad:
Provincie:
Land:

Gegevens ouders
Indien u één of beide van de namen van uw ouders niet weet, noteer dan a.u.b: UNKNOWN
Voornaam ouder 1:
Achternaam ouder 1:
Voornaam ouder 2:
Achternaam ouder 2:

Gegevens contactpersoon in geval van nood
Achternaam:
Voornaam:
Nummer:
E-mailadres:

Gelieve juiste antwoord aan te vinken op onderstaande vragen
JA
A Heeft u een lichamelijke of geestelijke stoornis; of bent u
drugsgebruiker of -verslaafde; of hebt u momenteel een van de
volgende ziekten :
o Chancroïd
o Gonorroe

o Granuloma inguinale
o Lepra, besmettelijk

o Lymphogranuloma venereum
o Syfilis, besmettelijk

o Actieve tuberculose

B

Bent u ooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf met als
gevolg ernstige schade aan eigendommen, of ernstig nadeel voor een
ander persoon of overheid?

C

Heeft u ooit een wet overtreden met betrekking tot bezit, gebruik, of
verspreiding van illegale drugs?

D Beoogt u of bent u ooit betrokken geweest bij terroristische
activiteiten, spionage, sabotage, of genocide?

NEE

JA
E

Heeft u ooit fraude gepleegd of uzelf of anderen onjuist voorgesteld
om een visum of toegang tot de Verenigde Staten te verkrijgen voor
uzelf
of anderen?

F

Zoekt u momenteel werk in de Verenigde Staten, of bent u eerder
werkzaam geweest in de Verenigde Staten, zonder voorafgaande
toestemming van de overheid van de Verenigde Staten?

G Is ooit een visum voor de VS afgewezen dat u hebt aangevraagd met
uw huidige of een eerder paspoort, of bent u ooit de toegang
geweigerd
tot de Verenigde Staten of hebt u uw toegangsaanvraag ingetrokken
bij
een toegangspunt tot de VS?
Indien ja, wanneer?
Waar?
H Heeft u ooit langer in de Verenigde Staten verbleven dan de door de
overheid van de Verenigde Staten toegestane verblijfsperiode?

echtgenoot / echtgenote Naam echtgenoot / echtgenote:
Beroep aanvrager
Werkt u of bent u ooit werkzaam geweest?
Indien ja,
Naam van bedrijf of werkgever:
Adres:
Stad:
Provincie:
Land:

NEE

Reis informatie
Vink de stelling aan die voor uw reis van toepassing is.
Ik ben op doorreis in de VS naar een ander land en zal het vliegveld NIET verlaten.
Ik ben van plan het vliegveld te verlaten en zal tenminste één nacht in de VS
verblijven of ik ga direct naar de passagiersterminal voor cruiseschepen.
Indien ja,
Naam van de contactpersoon in de VS:
Adres:
Stad:
Straat:
Telefoonnummer:

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

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.

