Visumhandleiding India – datum laatste update: 25 januari 2017

Geachte India-reiziger(s),

Verblijft u langer dan 30 dagen in India, wilt u een double of multiple entry visum of bent u in het bezit van een
diplomaten paspoort, dan moet u het visum persoonlijk aanvragen via één van de Indiase visum consulaten in
Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. In België kunt u naar de Indiase Ambassade in Brussel.
Aanvraagduur:
Afhankelijk van het soort visum dat u aanvraagt 1 à 2 weken (double entry).
Spoedaanvragen zijn bij hoge uitzondering soms mogelijk, maar brengen altijd extra kosten met zich mee.
Wanneer vraagt u uw Indiase visum aan?
Wij adviseren u een maand voor vertrek uw visumaanvraag in gang zetten.

BELANGRIJK !!
* Het visumaanvraagformulier voor India kan alléén nog maar ONLINE ingevuld worden via de
website van de Indiase ambassade: https://indianvisaonline.gov.in/visa/Registration. Volgt u
de instructies op deze webpagina nauwkeurig!
Na het invullen maakt u een print van dit formulier, welke u vervolgens met alle overige
benodigdheden (zie hieronder!) aanlevert bij uw visumaanvraag.
*De Indiase ambassade neemt alleen nog maar persoonlijk ingediende aanvragen aan. Dimsum
Reizen / Visumdienst kunnen hierin NIET bemiddelen. De Indiase ambassade vereist namelijk
biometrische datagegevens (gezichtsfoto en vingerafdrukken) voor de visumaanvraag.
U kunt uw aanvraag doen bij de onderstaande adressen; in Amsterdam en Rotterdam dient u vooraf
een afspraak te maken via de website http://www.vfsglobal.com/india/netherlands/index.htm

Den Haag

Rotterdam

Amsterdam

Parkstraat 99
2514 JH.
Den Haag
Tel. 070 7709487

Stationsplein 45, Unit A3.003
3013 AK
Rotterdam
Tel. 070 7709487

Radarweg 501-545
1043 NZ
Amsterdam
Tel. 070 7709487

Men neemt alléén aanvragen in behandeling die volledig en op de juiste manier ingediend zijn!
Houdt u er rekening mee dat men hierin zeer strikt en onvermurwbaar kan zijn!
Indien om wat voor redenen dan ook een foutief visum wordt afgegeven door de Indiase
ambassade, dan is het lastig / vrijwel onmogelijk dit te herstellen.

Wat dient u bij uw visumaanvraag aan te leveren?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

uw paspoort dat minimaal 6 maanden geldig is bij vertrek uit India, met nog twee lege tegenover
elkaar liggende pagina’s.
1 kopie paspoort
2 pasfoto’s (Amerikaanse standaard afmetingen 5,1 cm x 5,1 cm)
1 uitdraai van het (online) ingevulde visumaanvraagformulier;
1 formulier ‘Declaration’;
1 formulier ‘Undertaking’;
bewijs van boeking van de reis;
kopie bankafschrift met positief saldo;
LET OP: Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient u tevens een uittreksel van de Kamer van
Koophandel mee te nemen.
LET OP: Voor minderjarige kinderen, defensie- en politiepersoneel en aanvragers die níet in Nederland
geboren zijn gelden afwijkende visumprocedures. Zie voor meer informatie hierover het aanhangsel
onderaan deze handleiding!

***********************************************************************************

AANHANGSEL BIJ VISUMHANDLEIDING INDIA

Hieronder vindt u een aantal belangrijke punten waar u op moet letten bij het invullen van de formulieren
en het samenstellen van het pakketje dat dient aan te leveren bij uw visumaanvraag:
1) uw




paspoort moet:
nog tenminste 6 maanden geldig zijn bij vertrek uit India;
minimaal twee tegenover elkaar liggende lege pagina’s bevatten;
vrij zijn van hoesjes of omslagen.

2) vereisten m.b.t. uw pasfoto’s:

Amerikaanse standaard afmetingen: 2x2 inch (i.e. 51x51 mm);
(NB dit is dus een afwijkend formaat van wat in Nederland de standaard is);

originele pasfoto’s (m.a.w. geen kopie of computerprint);

kleurenpasfoto’s met witte (of zeer lichte) achtergrond;

recht in de camera kijken, het hele gezicht moet zichtbaar zijn (vanaf de onderkant van de
kin tot aan de bovenkant van het kapsel), de ogen geopend;

géén hoofddeksel toegestaan, met uitzondering van religieuze hoofdbedekkingen;
(NB ook bij religieuze hoofdbedekkingen moet het gezicht vanaf de onderkant van de kin tot
aan de bovenkant van het voorhoofd zichtbaar zijn);

géén afleidende schaduwen op het gezicht of op de achtergrond;

de eerste pasfoto dient vastgelijmd (m.a.w. níet vastgeniet) te worden op de daarvoor
bestemde plaats rechtsboven op de eerste pagina van het aanvraagformulier; de tweede
pasfoto dient vastgelijmd te worden op de tweede pagina onderaan in het midden (links van
uw handtekening).
3) visumaanvraagformulier:

het aanvraagformulier voor het Indiase visum dient u online in te vullen. U gaat hiervoor
naar https://indianvisaonline.gov.in/visa en volgt dan de instructies op deze webpagina;

Klik op de Online Application Link of op de button Online Visa Application Registration

alle vragen op dit (digitale) aanvraagformulier dient u te beantwoorden;

beantwoordt u de vragen s.v.p. in het Engels, in de daarvoor bestemde velden;

u dient alle namen volledig in te vullen, m.a.w. de officiële achternaam (“Surname”) en alle
voornamen (“Given Names”) voluit zoals in het paspoort;

indien u gehuwd bent, dan dient u alléén uw eigen naam (meisjesnaam) in te vullen (dus
de vermelding “e/v ……” kunt u weglaten);

maakt u s.v.p. géén spellingsfouten;

na het invullen van het (online) visumaanvraagformulier maakt u een print-out;

het uitgeprinte formulier dient op twee plaatsen ondertekend te worden op de daarvoor
bestemde plaatsen:
o
1x bovenaan op de eerste pagina onder de pasfoto;
o
1x onderaan op de tweede pagina (s.v.p. óók datum van ondertekening invullen);

onder uw handtekening op de eerste pagina dient u uw reisdata te vermelden, dus de
datum van vertrek naar India en de datum van terugkomst (bv. “28 maart – 15 april 2013”);

indien u op uw reis een bezoek aan Sikkim brengt, dan moet u dit links van uw
handtekening op de eerste pagina als zodanig aangeven (bv. “incl. Sikkim permit”);

na het uitprinten van het (online ingevulde) visumaanvraagformulier mogen er géén
doorhalingen, verbeteringen of aanvullingen met pen aangebracht worden (m.a.w.
indien u na het uitprinten fouten en/of onvolledigheden ontdekt, dan moet u helaas van voren
af aan beginnen), met als uitzondering de hierboven genoemde reisdata en evt. vermelding
dat u naar Sikkim gaat.

BELANGRIJK !! (m.b.t. reizen naar Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh en Noordoost-India)
Geeft u bij uw visumaanvraag voor India nóóit aan dat u naar de volgende regio’s gaat:
Kashmir & Ladakh (bv. Leh, Zanskar, Tso Moriri);
Himachal Pradesh (bv. Manali, Kinnaur, Spiti, Lahaul);
deelstaten in Noordoost-India (bv. Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Manipur,
Mizoram).

Indien u één of meer van deze regio’s wél op uw reis aandoet, vult u dan op uw aanvraagformulier
slechts neutrale plaatsnamen in, bv. ‘Delhi, Agra, Varanasi, Jaipur’ (ook al zult u deze plaatsen niet
op uw reis bezoeken).
Dit om onnodige vertraging in (of afwijzing van) uw visumaanvraag te voorkomen. Benodigde permits
voor de betreffende regio’s worden ter plaatse door onze lokale agent(en) geregeld.

Enige aanwijzingen bij het beantwoorden van de vragen op het (online) visumaanvraagformulier:
o
o
o
o
o
o

met “Citizenship/National Id. No.” wordt uw BSN nummer bedoeld;
met “Visible identification marks” worden eventuele opvallende uiterlijke
kenmerken bedoeld, bv. een bril (“glasses”), een snor (“moustache”), etc.;
vult u bij “Spouse’s Details” de gegevens van uw echtgeno(o)t(e) in;
met “Designation” wordt uw vakgebied bedoeld;
“Reference name in India” Deze gegevens ontvangt u na boeking.
bij “Reference name in The Netherlands” kunt u invullen:
Dimsum Reizen
Kromme Nieuwegracht 12
3512 HG Utrecht
Tel.: +31 30 2300847

4) formulier ‘Declaration’:
Een verplicht door elke aanvrager in te vullen en te ondertekenen ‘algemene verklaring’. Op de
eerste regel (na “I, ____________, ______________”) vult u uw volledige naam (zoals in uw
paspoort!) in.
5) formulier ‘Undertaking’:
Een door elke aanvrager volledig in te vullen en te ondertekenen ‘reisverklaring’, waarin u
aangeeft dat u enkel en alleen om toeristische redenen naar India afreist.
Op de eerste regel (na “I, ____________, ______________”) vult u uw volledige naam (zoals in
uw paspoort!) en uw beroep (in het Engels!) in.
6) bewijs van boeking:
De ambassade wil dat u een bewijs meestuurt dat u een reis naar India geboekt heeft:
o
bij een double entry visum dient u een reisschema mee te nemen waaruit duidelijk
blijkt op welke data u India binnenkomt en weer verlaat;
(NB wanneer u bij Dimsum Reizen een reis boekt, dan krijgt u van ons het benodigde
reisschema tegelijk met uw factuur toegestuurd).
7) Bankafschrift:
U dient een kopie van het meest recente bankafschrift mee te nemen, met daarop een
positief saldo; dit bankafschrift moet het volledige afschrift zijn (dus géén uitdraai van een
aparte overboeking).
a.
b.

Bent u werkloos, dan dient u een kopie van het meest recente bankafschrift
waarop uw uitkering vermeld staat; mee te nemen.
Bent u gepensioneerd, dan dient u een kopie van het meest recente bankafschrift
waarop uw pensioenuitkering vermeld staat; mee te nemen.

8. LET OP: VOOR DE VOLGENDE CATEGORIEËN GELDEN AFWIJKENDE VISUMPROCEDURES:
1) Minderjarige kinderen (i.e. kinderen jonger dan 18 jaar):
a.

Minderjarig kind dat in het paspoort van (één van) de ouders vermeld staat:
Indien het kind in het paspoort van (één van) de naar India reizende ouders vermeld
staat, dan is het Indiase visum gratis. In dat geval hoeft er ook géén apart
visumaanvraagformulier ingevuld te worden, maar kan op het formulier van de
betreffende ouder(s) vermeld worden dat er een kind meereist. Daarnaast dienen er
2 recente pasfoto’s van het betreffende kind meegestuurd te worden; zie verder onder
punt 2) voor de eisen waaraan deze pasfoto’s moeten voldoen.

b.

Minderjarig kind met een eigen paspoort, dat met BEIDE OUDERS meereist:
Indien het kind een eigen paspoort heeft, dan dienen (per kind!) de volgende documenten
aangeleverd te worden:

het paspoort; zie verder onder punt 1);

2 pasfoto’s; zie verder onder punt 2);

1 geboorteakte, waarop duidelijk de namen van de ouders vermeld staan;

1 uitdraai van het (online) ingevulde visumaanvraagformulier;

verklaring van de school; deze verklaring moet:
o
op briefpapier van de school geschreven zijn;
o
in het Engels opgesteld zijn;
o
gericht zijn aan de Indiase ambassade in Den Haag;
o
de volledige naam (volgens paspoort), geboortedatum en
het paspoortnummer van het kind bevatten;
o
vermelden dat het kind voor toeristische doeleinden naar
India afreist;
o
vermelden dat het om een vakantie gaat, waarvoor vrij is
verkregen van school;

1 formulier ‘Declaration’; zie verder onder punt 4);

1 formulier ‘Undertaking’; zie verder onder punt 5);

bewijs van boeking van de reis; zie verder onder punt 6).
NB voor minderjarige kinderen met een eigen paspoort gelden dezelfde consulaire
kosten als voor volwassenen !!
BELANGRIJK !!
In geval van een minderjarig kind met een eigen paspoort, dat met slechts één van
beide ouders, of met (een) andere volwassene(n), of alléén reist, dient er - naast
de hierboven genoemde documenten (!) - óók nog een zgn. “NO OBJECTION LETTER”
meegestuurd te worden, waarin beide ouders toestemming geven voor de reis van
hun kind. Deze “No Objection Letter” moet:
o
in het Engels opgesteld zijn;
o
gericht zijn aan de Indiase ambassade in Den Haag;
o
de volledige naam (volgens paspoort), geboortedatum en
het paspoortnummer van het kind bevatten;
o
vermelden dat het kind toestemming heeft van beide ouders
om zijn/haar reis te maken, ofwel alléén, ofwel met de
genoemde volwassene(n).
o
Zie voor een voorbeeld(onder aan de pagina):
http://www.defensie.nl/onderwerpen/reisdocumenten-engrenscontroles/inhoud/reizen-met-kinderen

2) Defensie- en politiepersoneel:
Voor deze categorie gelden afwijkende visumvoorwaarden (op aanvraag). U dient rekening te
houden met een langere procedure; daarnaast kunt u worden uitgenodigd voor een persoonlijk
gesprek op de ambassade.
3) Aanvragers die níet in Nederland geboren zijn:
Voor deze categorie gelden afwijkende visumvoorwaarden (op aanvraag), die per land van
geboorte verschillend zijn. Over het algemeen moet er een telex uit uw geboorteland worden
aangevraagd en dient u een zgn. “supplementary form” in te vullen. Houdt u rekening met een
langere procedure; daarnaast is een persoonlijk gesprek op de ambassade doorgaans verplicht.
NB bovenstaande informatie is uitermate aan veranderingen onderhevig !!
Dimsum Reizen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen en/of onvolkomenheden in deze.

