E-VISUM INDIA
Aanvraagformulier e-visum

Let op, bent u na 14 januari 2020 in China geweest? Dan heeft u een visum in uw paspoort nodig, persoonlijk aan te vragen in Den Haag.
Neem telefonisch contact met ons op over de procedure.

Nationaliteit
Aankomstplaats in India
Aankomstdatum in India
Reden van uw reis

Kies een item.

Toeristisch:
Recreatie
Vrienden- of familiebezoek
Yoga- of taalcursus zonder verkrijgen van diploma (max. 6 maanden verblijf)
Vrijwilligerswerk (max. 1 maand verblijf)
Medisch
Zakelijk:
Opzetten van een onderneming
Handel drijven (aankoop / verkoop)
Business meetings / vergaderingen
Werven van personeel of arbeidskrachten
Bezoeken van een expositie, beurs of tentoonstelling
Expert / specialist in verband met een lopend project
Begeleiden van tours / rondleidingen
Lezing geven onder GIAN (Global Initiative for Academic Networks)

Persoonlijke gegevens
Achternaam
Geslacht

Geboortedatum
BSN
Religie
Opleidingsniveau
Nationaliteit
Nationaliteit verkregen
door:
Woont u al twee jaar in
Nederland?

Voornamen
Man
Vrouw
Anders, namelijk
Geboorteplaats
Geboorteland

Geboorte
Naturalisatie, mijn vorige nationaliteit was:
Ja
Nee, voorheen woonde ik in:

Paspoortgegevens
Paspoortnummer
Datum afgifte
Verloopdatum
Heeft u een ander
paspoort in bezit?

Plaats van afgifte
Nee
Ja, de gegevens van mijn andere paspoort zijn:
Land van afgifte
Nationaliteit
Paspoortnummer
Plaats afgifte
Verloopdatum

Uw contactgegevens
Straat en huisnummer
Postcode
Provincie
Telefoonnummer

info@visumdienst.com

Woonplaats
Land
Mobiele nummer

T. 0031 (76) 561 21 39

Informatie over uw ouders
Volledige naam vader
Nationaliteit vader
Vorige nationaliteit
Geboorteplaats vader
Geboorteland vader

Volledige naam moeder
Nationaliteit moeder
Vorige nationaliteit
Geboorteplaats moeder
Geboorteland moeder

Informatie over uw grootouders
Zijn uw grootouders
geboren in Pakistan?

Nee
Ja, hun geboorteplaatsen zijn:

Burgerlijke staat
Uw burgerlijke staat

Ongehuwd
Gehuwd, de gegevens van mijn partner zijn:
Voornamen, achternaam
Nationaliteit
Vorige nationaliteit
Geboorteplaats
Geboorteland

Informatie over uw werkgever
Naam werkgever
Beroep
Adres
Telefoonnummer
Website
Vorig beroep
Heeft u ooit bij het leger
of politie gewerkt?

Nee
Ja, meer informatie hierover:
Organisatie
Functie
Rank
Standplaats

Extra reisinformatie
Te bezoeken steden
Vertrekplaats uit India
Bent u eerder in India
geweest?

Kies een item.

Nee
Ja, meer informatie hierover:
Adres
Eerder bezochte steden
Vorig visumnummer
Type visum
Plaats afgifte visum
Datum afgifte visum

Bent u ooit geweigerd
India binnen te reizen?

Nee
Ja, meer informatie hierover:
Door wie bent u geweigerd

Welke landen bezocht u
afgelopen jaar?
Bent u na 14-01-2020 in
China geweest?
Heeft u SAARC landen*
bezocht?

Datum

Nee
Ja – LET OP, met een e-visum wordt uw toegang geweigerd. Een visum in het paspoort is vereist.
Nee
Ja, meer informatie hierover:

Welke SAARC landen?
Jaartallen
* Tot de SAARC landen behoren: Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Malediven en Sri-Lanka.

info@visumdienst.com

T. 0031 (76) 561 21 39

Referentie in India
Bedrijf
Naam contactpersoon
Adres
Telefoonnummer
Website
* Indien u toeristisch naar India gaat: noteer de gegevens van uw hotel.
* Indien u naar familie of vrienden reist, noteer de gegevens van hen.
* Indien u zakelijk naar India gaat: noteer de gegevens van het te bezoeken bedrijf.

Noodcontact in Nederland
Bedrijf
Naam contactpersoon
Adres
Telefoonnummer

Overige vragen
Bent u ooit gearresteerd, veroordeeld of vervolgd?
Bent u ooit geweigerd een land binnen te reizen of bent u ooit een land uitgezet?
Bent u ooit in aanraking gekomen met mensenhandel, drugshandel, kindermisbruik, geweld
tegen vrouwen, economische en/of financiële fraude?
Bent u ooit in aanraking geweest met cyber criminaliteit, terroristische activiteiten, sabotage,
spionage, genocide, politieke moord en/of elk andere vorm van geweld?
Heeft u ooit, op welke manier of medium dan ook, standpunten naar voren gebracht die
terroristisch geweld rechtvaardigt of verheerlijkt en anderen kan aanmoedigen tot
terroristische daden of andere ernstige criminele handelingen?
Heeft u ooit asiel aangevraagd (politiek of anderszins) in welk land dan ook?
Indien u één van bovenstaande antwoorden met ‘ja’ beantwoord hebt, leg uit:

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Overige vereiste documenten
Stuur dit aanvraagformulier, tezamen met de overige vereiste documenten, per e-mail naar info@visumdienst.com.
Checklist vereiste documenten e-visum India:
Scan paspoort
Businesscard / visitekaartje (alleen voor zakelijke reizen)
(Pas)foto in vierkant formaat

info@visumdienst.com

T. 0031 (76) 561 21 39

