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 India e-Visa 

Vraag Antwoord 

Bent u op of na 15 januari 2020 in China geweest? 
 
 
Indien ja, dan komt u niet in aanmerking voor een e-visa. De enige 
optie is dan een normaal visum aan te vragen. Klik hier. 

          Nee                                 Ja 

Paspoort type  

Visum type 

                            
                             Toerist 
 
                             Zakelijk 
 
                             Medisch 
  

Indien toerist, doel van de reis 

               
               Vakantie 
 
               Bezoek familie / kennissen 
 
               Yoga cursus 
 
               Korte cursus dans, koken, kunst max 6 mnd 
 
               Vrijwilligerswerk max 1 mnd 
  

Indien zakelijk, doel van de reis 

              
              Aankoop, verkoop, handel 
 
              Bijwonen (technische) vergadering 
 
              Bezoek / deelname beurs 
 
              Het werven van werknemers 
 
              Expert / specialist lopend project 
  

Indien medisch, doel van de reis 
              
              Persoonlijke medische behandeling 
  

Nationaliteit  

Plaats van aankomst  

Geboortedatum  

E-mail adres  

Herhaal uw e-mail adres  

Datum van aankomst in India  

Achternaam  

Voornamen  

Geslacht  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Burgerservicenummer (BSN)  

Religie / geloofsovertuiging  

Zichtbare identificatietekens  

Opleidingsniveau  

Hoe heeft u uw nationaliteit ontvangen 
            
            Geboorte                     Naturalisatie 
 

Vorige nationaliteit (indien van toepassing)  

Bent u minimaal 2 jaar officieel woonachtig in het land waarin u het 
visum voor India aanvraagt? 

            Ja                                 Nee 

Paspoortnummer  

Plaats van uitgifte  

Paspoort afgiftedatum  

Paspoort vervaldatum  

https://www.visumplus.nl/home/country/72
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Indien u een tweede paspoort bezit:  

Paspoortnummer tweede paspoort  

Plaats van uitgifte tweede paspoort  

Tweede paspoort afgiftedatum  

Tweede paspoort vervaldatum  

Straat en huisnummer (woonadres)  

Woonplaats  

Provincie  

Postcode  

Land  

Telefoonnummer  

Voor- en achternaam van uw Vader  

Nationaliteit van uw Vader  

Geboorteplaats van uw Vader  

Geboorteland van uw Vader  

Voor- en achternaam van uw Moeder  

Nationaliteit van uw Moeder  

Geboorteplaats van uw Moeder  

Geboorteland van uw Moeder  

Burgelijkestaat  

Voor- en achternaam van uw Partner  

Nationaliteit van uw Partner  

Geboorteplaats van uw Partner  

Geboorteland van uw Partner  

Heeft iemand in uw familie (Grootvader / Grootmoeder (Vader / 
Moeder) de Pakistaanse nationaliteit (gehad). Of is iemand in uw 
familie inwoner (geweest) van een door Pakistan bezet gebied? 

               Ja                             Nee 

Indien ja, geef de details op  

Is de reiziger minderjarig 
 
               Ja                             Nee 
 

Beroep / functie van de vader (indien reiziger minderjarig)  

Naam bedrijf waar de vader werkzaam is  

Volledig adres van het bedrijf van de vader  

Uw beroep  

Naam van de organisatie waar u werkzaam bent  

Volledig adres van de organisatie waar u werkzaam bent  

Bent u beroepsmilitair (geweest), heeft u bij de politie, een semi 
militaire- of beveiligingsorganisatie gewerkt? 

 
               Ja                             Nee 
 

Indien van toepassing: Naam organisatie  

Indien van toepassing: Designation / benaming  

Indien van toepassing: Uw rang  

Indien van toepassing: Plaats van stationering  

Te bezoeken plaatsen in India  

Aantal Entry / Entrees  

Bent u ooit in India geweest  

Adres in India tijdens uw laatste verblijf  

Welke steden heeft u in India bezocht  

Visum-nummer van uw laatste India visum  

Wat voor type visum was uw laatste visum  

Plaats van uitgifte van uw laatste India visum  

Afgiftedatum van uw laatste India visum  

Is uw aanvraag voor een Indiaas visum of de verlenging hiervan u 
ooit geweigerd? 

 
               Ja                             Nee 
 

Indien ja, geeft op wanneer en door wie  

Heeft u in de afgelopen 3 jaar een van de SAARC (South Asian 
Association for Regional Cooperation) landen bezocht? 

 
               Ja                             Nee 
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Indien van toepassing: Welk SAARC land  

Indien van toepassing: In welk jaar  

Indien van toepassing: Hoeveel keer  

Welke landen heeft u de afgelopen 10 jaar bezocht? 

 
 
 
 
 
 
 

Indien toerist: Wie gaat u bezoeken in India?  

Volledig adres familie / kennis in India  

Staat in India waar uw relatie woonachtig is  

District in India waar uw relatie woonachtig is  

Telefoonnummer van uw relatie in India  

Indien yoga cursus: Naam yoga instituut in India  

Volledig adres van het yoga instituut in India  

Staat in India waar het yoga instituut is gevestigd  

District waar het yoga instituut is gevestigd  

Telefoonnummer van het yoga instituut  

Indien zakelijk: Naam van uw bedrijf  

Volledig adres van uw bedrijf  

Telefoonnummer van uw bedrijf  

Website adres van uw bedrijf  

Aard van uw bedrijf / product  

Naam van uw bedrijf  

Volledig adres van uw bedrijf  

Telefoonnummer van uw bedrijf  

Website adres van uw bedrijf  

Naam van het te bezoeken Indiase bedrijf  

Volledig adres te bezoeken Indiase bedrijf  

Telefoonnummer te bezoeken Indiase bedrijf  

Website adres van het Indiase bedrijf  

Indien rekruteren: Aard van de baan waarvoor u rekruteert  

Plaatsen waar u gaat rekruteren  

Naam referentie in India  

Adres contactpersoon in India  

Telefoonnummer contactpersoon in India  

Naam (nood-) contactpersoon in Nederland  

Adres (nood-) contactpersoon in Nederland  

Telefoonnummer (nood-) contactpersoon in Nederland  

Bent u ooit gearresteerd, vervolgd of veroordeeld door een 
rechtbank van welk land dan ook? 

 
               Ja                             Nee 
 

Indien ja, geef alle details op  

Is u ooit de toegang geweigerd tot of bent u ooit gedeporteerd uit 
welk land dan ook inclusief India? 

 
               Ja                             Nee 
 

Indian ja, geef alle details op  

Bent u ooit betrokken geweest bij mensenhandel / drugshandel / 
kindermishandeling / misdaad tegen vrouwen / Economisch-
overtreding / Financiële fraude? 

 
               Ja                             Nee 
 

Indien ja, geef details op  

Bent u ooit betrokken geweest bij cybercriminaliteit / terroristische 
activiteiten / sabotage / spionage / genocide / politieke moord / 
andere daad van geweld? 

 
               Ja                             Nee 
 

indien ja, geef details op  

Heeft u ooit op welke manier of op welk medium ook standpunten 
naar voren gebracht die terroristisch geweld rechtvaardigen of 
verheerlijken of die anderen kunnen aanmoedigen tot terroristische 
daden of andere ernstige criminele handelingen? 

 
               Ja                             Nee 
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Indien ja, geef details op  

Heeft u in welk land dan ook asiel gezocht (politiek of anderszins)? 
 
               Ja                             Nee 
 

Indien ja, geef details op  

U aanvrager verklaart hierbij dat de hierboven verstrekte informatie 
juist is naar mijn beste weten en geloof. in het geval dat de 
informatie in welk stadium dan ook onjuist wordt bevonden, bent u 
aansprakelijk voor juridische actie / deportatie / blacklisting of welke 
andere actie die door de Indiase overheid geschikt wordt geacht. 

 
               Ja                             Nee 
 

Voor de aanvraag is een vierkante kleurenpasfoto vereist. 
 
De pasfoto kunt u zelf maken met een digitale camera of een echte 
pasfoto inscannen. Let op deze moet aan de officiële paspoort 
pasfoto eisen voldoen en moet een vierkante foto zijn. 
 
Minimale afmetingen zijn: H: 350 pixels x B: 350 pixels. Het bestand 
moet JPEG formaat zijn en tussen de 10 KB en 1 MB zijn. De foto 
moet een egale heldere achtergrond hebben. Een onjuiste pasfoto 
kan voor afwijzing zorgen. 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Voor de aanvraag is een duidelijke kleurenscan van uw 
paspoort vereist. 
 
Het bestand moet PDF formaat zijn en tussen de 10 KB en 500 KB 
zijn. Een onjuiste paspoortscan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien zakelijk: Voor de aanvraag is een duidelijke kleurenscan 
van uw visitekaartje vereist. 
 
Het bestand moet PDF formaat zijn en tussen de 10 KB en 500 KB 
zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien medisch: Voor de aanvraag is een duidelijke 
kleurenscan van brief van het Indiase ziekenhuis vereist. (op 
briefpapier) 
 
Het bestand moet PDF formaat zijn en tussen de 10 KB en 500 KB 
zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien medisch: Voor de aanvraag is een duidelijke 
kleurenscan van brief van de Indiase host faculteit vereist. (op 
briefpapier) 
 
Het bestand moet PDF formaat zijn en tussen de 10 KB en 500 KB 
zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Voor de aanvraag is een duidelijke kleurenscan van de 
verkorte inhoud van de lessen vereist. 
 
Het bestand moet PDF formaat zijn en tussen de 10 KB en 500 KB 
zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien korte cursus: Voor de aanvraag is een duidelijke 
kleurenscan van uitnodigingsbrief van de Indiase organisatie 
vereist. (op briefpapier) 
 
Het bestand moet PDF formaat zijn en tussen de 10 KB en 500 KB 
zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien zakelijk: Voor de aanvraag is een duidelijke kleurenscan 
van uitnodigingsbrief van de Indiase organisatie vereist. (op 
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briefpapier) 
 
Het bestand moet PDF formaat zijn en tussen de 10 KB en 500 KB 
zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

Ik bevestig dat ik alle antwoorden naar waarheidsgetrouw heb 
ingevuld en dat VisumPlus deze informatie kan gebruiken voor mijn 
e-Visa visumaanvraag bij het ministerie van immigratie van India. 

 

Ik ben mij ervan bewust dat het besluit tot 4 werkdagen kan duren, 
ongeacht eventuele dringende reisplannen. Zodra uw India e-Visa 
visum gereed is, ontvangt u deze per e-mail.  

 

Ik bevestig dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden. Deze 
kunt u altijd inzien op onze website.  

 
 

 
Sla de ingevulde PDF op en verstuur deze samen met de vereisten scans naar info@visumplus.nl  
 
Let op, handgeschreven formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen. 

https://www.visumplus.nl/Algemene%20Voorwaarden
mailto:info@visumplus.nl
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