
Aanvraagformulier Kenia e-visa. Vul dit formulier digitaal in. 
Kenia E-visa 

Vraag Antwoord 

Vanuit welk land dient u uw aanvraag in?  

Doel van uw bezoek  

Indien u een transit visum aanvraagt; Volgende bestemming na Kenia  

Achternaam  

Voornamen  

Geslacht  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Burgerlijke staat  

Voor- en achternaam van uw partner  

Uw beroep  

Voor- en achternaam van uw vader  

Is uw vader nog in leven?  

Voor- en achternaam van uw moeder  

Is uw moeder nog in leven?  

Voor- en achternaam van uw eerste nabestaande  

Telefoonnummer eerste nabestaande  

Nationaliteit  

Geboorteland  

Nationaliteit bij geboorte  

Land waar u woonachtig bent  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Paspoortnummer  

Plaats van uitgifte  

Paspoort afgiftedatum  

Paspoort vervaldatum  

Afgegeven door  

Korte beschrijving van het doel van uw bezoek  

Aankomstdatum in Kenia  

Vertrekdatum uit Kenia  

Naam Hotel, Bedrijf of Privépersoon in Kenia  

Hotel- Bedrijfs of Privé-adres in Kenia  

Hotel-, Bedrijfs- of Privé-telefoonummer in Kenia  

Hotel-, Bedrijfs- of Privé-email adres in Kenia  

Hoe en in welke plaats komt u aan in Kenia  

Vermeld alle landen die u in de afgelopen drie maanden hebt bezocht 
inclusief de exacte datum van uw bezoek 

 
 
 

Heeft u Kenia eerder bezocht?  

Visumnummer van uw laatste Kenia visum  

Indien van toepassing; data eerdere bezoeken Kenia  

Heeft u in de afgelopen 3 maanden landen bezocht?  

Indien van toepassing: Welke landen en wanneer  

Zult u na uw reis terugkeren naar uw land van verblijf?  

Is u ooit de toegang tot Kenia geweigerd?  

Indien van toepassing; wanneer en waarom bent u geweigerd?  

Is u ooit de toegang tot een ander land geweigerd?  

Indien van toepassing; wanneer en waarom bent u geweigerd?  

Bent u ooit veroordeeld voor strafbaar feit?  

Indien van toepassing; geef aan wat het strafbaar feit was en wat de 
veroordeling was. 
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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. (5,5 x 5,5 cm) 
 
Het bestand moet JPEG formaat zijn en mag maximaal 2 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 JPEG formaat zijn en mag maximaal 2 MB zijn. 
Een onjuiste paspoortscan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Voor de aanvraag is een duidelijke kleurenscan van de kaft 
(voorzijde) van uw paspoort vereist. 
 
Het bestand moet JPEG of PDF formaat zijn en mag maximaal 1 MB 
zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Voor de aanvraag is een duidelijke scan van uw tickets of 
boekingsbevestiging vereist. 
 
Het bestand moet JPEG formaat zijn en mag maximaal 1 MB zijn. 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien toerist: Voor de aanvraag is een duidelijke scan van uw 
hotelboeking vereist. 
 
Het bestand moet JPEG of PDF formaat zijn en mag maximaal 1 MB 
zijn. 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien zakelijk: Voor de aanvraag is een duidelijke scan van uw 
zakelijke uitnodiging vereist. 
 
Het bestand moet JPEG of PDF formaat zijn en mag maximaal 1 MB 
zijn. 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien zakelijk: Voor de aanvraag is een duidelijke scan van de 
Company Registration Certificate uit Kenia. 
 
Het bestand moet JPEG of PDF formaat zijn en mag maximaal 1 MB 
zijn. 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien zakelijk: Voor de aanvraag is een duidelijke scan van de 
ID / paspoort vereist van de gene die de uitnodiging uit Kenia 
heeft getekend. 
 
Het bestand moet JPEG of PDF formaat zijn en mag maximaal 1 MB 
zijn. 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien privé bezoek: Voor de aanvraag is een duidelijke scan van 
uw privé uitnodiging vereist. 
 
Het bestand moet JPEG formaat zijn en mag maximaal 1 MB zijn. 
 
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 
Kenia e-visa visumaanvraag bij het ministerie van immigratie van 
Kenia. 
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Ik ben mij ervan bewust dat het besluit tot 3 werkdagen kan duren, 
ongeacht eventuele dringende reisplannen. Zodra uw Kenia e-visa 
visum gereed is, ontvangt u deze per e-mail. (Het komt met regelmaat 
voor dat de website van de Keniaanse immigratiedienst meerdere 
dagen niet werkt, deze vertraging is overmacht en moet worden 
opgeteld bij de 3 werkdagen. Start uw aanvraag tijdig!) 

 

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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