Visumhandleiding India – datum laatste update: 29 januari 2020

Geachte India-reiziger(s),
Iedereen die naar India afreist is verplicht om vooraf een visum aan te vragen.
Vanaf 15 augustus 2015 kunnen Nederlanders en Belgen ook vooraf online een e-visum aanvragen
(naast de gebruikelijke visumaanvraagprocedure via de ambassade cq visumkantoren)
Dimsum heeft voor u de belangrijke punten voor het aanvragen van een e-visum uitgewerkt. Deze handleiding
beschrijft de aanvraagprocedure van het e-visum. Ook hier geldt dat u de aanvraag niet kunt uitbesteden aan
een Visumdienst en u dient deze persoonlijk te doen. Dimsum Reizen / Visumdienst kunnen hierbij NIET
bemiddelen.

Aanvraagvoorwaarden:
- De aanvraag kan vanaf 34 tot uiterlijk 4 dagen voor aankomst in India te worden gedaan. En dient direct per
credit-card betaald te worden.
Voorbeeld: u vraagt uw visum aan op 1 september, dan dient u tussen 5 september en 4 oktober in India te
arriveren (als u een visum heeft die 30 dagen geldig is).
- Het visum is maximaal 30-365 dagen geldig vanaf het moment van aankomst in India(afhankelijk of u double
of multiple entry visum aanvraagt)
- Een e-visum kan binnen één jaar 2x aangevraagd worden:
het verblijf in India mag maximaal 2x keer 30 dagen duren.
- De aanvraagduur is 4 dagen. Na het invullen en betalen van de online aanvraag, ontvangt u binnen 4 dagen
een bevestiging van uw visumaanvraag per e-mail. Deze bevestiging dient u uit te printen en mee op reis te
nemen naar India. Bij aankomst krijgt u een stempel in uw paspoort voor een verblijf van maximaal 30 dagen
- Betaling via Credit Card. Kosten: US$ 60,- exclusief de kosten voor het gebruik van credit card.
- Het e-visum is alleen geldig bij aankomst op 16 internationale luchthavens, waaronder Delhi, Mumbai, Kolkata,
Kochin, Goa, Chennai, Hyderabad, Trivandrum en Ahmedabad.
- Het aanvragen en verkrijgen van een e-visum is niet mogelijk wanneer u:
- in het bezit bent van een diplomaten paspoort
- alleen in het bezit bent van een ID-kaart
- langer dan 30 dagen in India wil verblijven
- voor de 3e keer in één jaar naar India reist
of/en
- uw paspoort binnen 6 maanden na binnenkomst in India verloopt

De aanvraagprocedure
Wanneer vraagt u online een e-visum aan? Vanaf 34 dagen voor aankomst in India.
Benodigdheden: digitale pasfoto (pdf)/ digitale kopie paspoort (pdf) / uw credit-card / uw reisschema
Het e-visum dient u aan te vragen op de website: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Lees de tekst goed door en klik op de button “Apply online” (links onderaan de pagina).
Links onderin op de website staat een voorbeeldformulier, deze kunt u naast uw eigen aanvraag leggen.

1) uw




paspoort moet:
nog tenminste 6 maanden geldig zijn bij vertrek uit India;
minimaal 2 tegenover elkaar liggende lege pagina’s bevatten;
paspoortscan uitsluitend in PDF. Minimaal 10kb maximaal 300kb.

2) vereisten m.b.t. uw pasfoto:

pasfoto dient in jpg te worden ge-upload.

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

Documentgrote: minimaal 10kb, maximaal 1mb






Hoogte en breedte van de foto dient gelijk te zijn (dus een vierkante pasfoto)
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;

LET OP: voor al onze reizen naar Noordoost-India (Arunachal Pradesh, Nagaland, Assam, Orissa.) heeft
Dimsum Reizen i.v.m. het regelen van de benodigde permits voor die regio zo snel mogelijk de bevestiging
van uw e-visum nodig. Voor deze reizen dient u het visum één maand voor vertrek (vanaf 34 dagen voor
aankomst in India) aan te vragen en te betalen. Verzoek om de bevestigingsmail van het e-visum aan ons
toe te sturen.
Lukt dit niet of wilt u uw visum eerder regelen, dan dient u het visum via de normale aanvraagprocedure aan te
vragen. Wij adviseren in dit geval ca. 6 weken voor vertrek het visum aan te vragen.
Voor meer informatie over de gebruikelijke visumaanvraag, zie de website van Dimsum Reizen.

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

Antwoorden op vragen visumaanvraagformulier

1) visumaanvraagformulier:

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

Klik op de Apply online (nummer 1 op het midden van de pagina)

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 visumaanvraagformulier ‘upload’ u uw pasfoto en paspoort (PDF).

Betaling dient met credit card te worden voldaan.
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).
Orissa
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 bezoekt u deze plaatsen
niet op uw reis). 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 met “Citizenship/National Id. No.” wordt uw BSN nummer bedoeld;
o met “Visible identification marks” worden eventuele opvallende uiterlijke kenmerken
bedoeld, bv. een bril (“glasses”), een snor (“moustache”), etc.;
o vult u bij “Spouse’s Details” de gegevens van uw echtgeno(o)t(e) in;
o met “Designation” wordt uw vakgebied bedoeld;
o “Reference name in India” Deze gegevens ontvangt u na boeking;
o bij “Reference name in The Netherlands” kunt u invullen:
Dimsum Reizen ; Minrebroederstraat ; Tel.: +31 30 2300847

