Aanvraag Schengenvisum
Dit aanvraagformulier is gratis

Vak uitsluitend bestemd voor
gebruik door
Ambassade of Consulaat

1. Achterna(a)m(en) en (familiena(a)m(en))
2. Achterna(a)m(en) bij de geboorte (vroegere familiena(a)m(en))

Datum indiening:

3. Voornamen

Behandeld door:

5. Identificatienummer (facultatief)

4. Geboortedatum (jaar-maand-dag)
6. Geboorteplaats en –land
7. Huidige nationaliteit(en)

8. Oorspronkelijke nationaliteit (nationaliteit bij de
geboorte)

9. Geslacht

10. Huwelijkse staat :
Alleenstaand

Man

Vrouw

Gescheiden

Getrouwd

Gescheiden
wonend
Weduwe/ weduwenaar

Ondersteunende
documenten :
Geldig paspoort
Financiële middelen
Uitnodiging
Middelen van vervoer
Ziekteverzekering
Andere:

Andere:
11. Naam van de vader

12. Naam van de moeder

13. Soort paspoort:
Nationaal paspoort
Diplomatiek paspoort
Vreemdelingenpaspoort
Zeemanspaspoort

Dienstpaspoort

Reisdocument (Verdrag van 1951)

Ander reisdocument (omschrijven):
14. Nummer van het paspoort

15. Afgegeven door

16. Datum afgifte

17. Geldig tot

18. Indien u in een ander dan uw land van oorsprong verblijft, heeft u dan een terugkeervergunning voor dit land ?
Nee
Ja (nummer en geldigheid) :
* 19. Huidig beroep
20. Werkgever en adres en telefoonnummer werkgever. Voor studenten, naam en adres instelling.

21. Hoofdreisdoel

22. Soort visum
Luchthaventransit
Transit
Kort verblijf
Lang verblijf

24. Aantal verlangde binnenkomsten
Eén binnenkomst
Twee binnenkomsten
Meervoudige binnenkomsten

23. Visum
Individueel
Collectief

25. Duur van het verblijf
Visum verlangd voor:

dagen

26. Andere visa (die de afgelopen 3 jaar zijn afgegeven) en geldigheidduur ervan

Visum:
Geweigerd
Toegekend

Kenmerken van het visum:
TBV
A
B
C
D
D+C
Aantal binnenkomsten:
1
2
Meervoudig

27. Heeft u, indien sprake is van doorreis, een inreisvergunning voor het land dat het einddoel van de reis is ?
Nee
Ja , geldig tot:
Instantie van afgifte:

Geldig van
tot

* 28. Eerdere bezoeken aan deze of een andere Schengenstaten

Geldig voor:

* Vragen met een * hoeven niet te worden beantwoord door familieleden van EU- of EER-onderdanen (echtgeno(o)t(e), kind of afhankelijke ver-want in opgaande lijn)
Familieleden van EU - of EER -onderdanen moeten deze verwantschap met documenten aantonen.

29. Doel van de reis

Toerisme
Zaken
Medische redenen

Bezoek aan familie of vrienden ð Cultuur/Sport ð Officieel
Andere (omschrijven):

* 30. Datum aankomst

* 31. Datum vertrek

* 32. Grens van eerste binnenkomst of doorreisroute

* 33. Middelen van vervoer

* 34. Naam van gastheer of bedrijf in de Schengenstaten en contactpersoon in gastbedrijf. Indien niet van
toepassing naam van het hotel of tijdelijk adres in Schengenstaten.
Naam

Telefoon en fax

Volledig adres

E-mailadres

* 35. Wie betaalt uw reiskosten en uw kosten voor levensonderhoud tijdens uw verblijf ?
Ik
Ontvangende perso(o)n(en)
Gastbedrijf (Geef aan wie en hoe en toon toelichtende documentatie):
* 36. Middelen van bestaan gedurende uw verblijf
Contant geld
Travellers cheques
Credit cards
Reis en/of ziekteverzekering. Geldig tot:

37. Familienaam echtgeno(o)t(e)

39. Voornaam echtgeno(o)t(e)

Onderkomen

Andere:

38. Familienaam echtgeno(o)t(e) bij geboorte

40. Geboortedatum echtgeno(o)t(e)

41. Geboorteplaats echtgen(o)t(e)

42. Kinderen (voor ieder paspoort moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend)
Naam
Voornaam
Geboortedatum
1)
2)
3)
43. Persoonsgegevens van de EU- of EER-onderdaan van wie u afhankelijk bent. Deze vraag alleen
beantwoorden door familieleden van EU- of EER-onderdanen.
Naam
Geboortedatum
Familieband:

Voornaam
Nationaliteit

Nummer paspoort
van een EU- of EER-onderdaan ,

44. Ik verklaar te weten en te aanvaarden dat mijn op dit visumaanvraagformulier vermelde persoonsgegevens aan de bevoegde
autoriteiten van de Schengenstaten worden meegedeeld of, indien nodig, door hen worden ver- werkt met het oog op een besluit
over mijn visumaanvraag. Deze gegevens kunnen worden ingevoerd en opge-slagen in gegevensbanken waartoe de bevoegde
autoriteiten van de verschillende Schengenstaten toegang kun-nen krijgen.
Op mijn uitdrukkelijk verzoek word ik door de consulaire autoriteit die mijn aanvraag behandelt, geïnformeerd over de wijze waarop
ik mijn recht kan uitoefenen om deze gegevens te verifiëren en te laten wijzigen of schrappen, met name indien ze niet correct zijn,
overeenkomstig de nationale wet van de betrokken staat. Ik verklaar dat alle door mij verstrekte gegevens bij mijn weten correct
en volledig zijn. Ik ben mij ervan bewust dat een valse verklaring ertoe zal leiden dat mijn aanvraag wordt afgewezen of dat het
reeds toegekende visum wordt ingetrokken, en er ook toe kan leiden dat ik word vervolgd krachtens de wetge- ving van de
Schengenstaat die de aanvraag behandelt. Ik zeg toe dat ik het grondgebied van de Schengenstaat zal verlaten bij het verstrijken
van het visum, indien dit wordt toegekend. Mij is meegedeeld dat het bezit van een visum slechts een van de voorwaarden is voor
toegang tot het Europese grondgebied van de Schengenstaten. Het feit dat mij een visum is verleend, houdt niet automatisch in
dat ik recht heb op compensatie indien ik niet voldoe aan de terzake doende bepalingen van artikel 5, lid 1, van de
Schengenuitvoeringsovereenkomst en mij derhalve de toegang wordt geweigerd. Bij binnenkomst op het Euro- pese grondgebied
van de Schengenstaten wordt opnieuw gecontroleerd of er is voldaan aan de voorwaarden voor toegang.

45. Huisadres van de aanvrager

47. Plaats en datum

46. Telefoon

48. Handtekening (voor minderjarigen,
handtekening van toezichthouder/voogd)

Vak uitsluitend voor
gebruik door
ambassade of
consulaat

