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Saudi-Arabië evisa 

Vraag Antwoord 

Nationaliteit  

Voornamen (alle)  

Achternaam  

Geslacht  

Burgerlijke staat  

Geboortedatum  

Geboorteland  

Geboorteplaats  

Beroep  

Land  

Woonplaats  

Postcode  

Straatnaam en huisnummer  

E-mailadres  

Paspoortnummer  

Plaats van afgifte  

Paspoort afgiftedatum  

Paspoort vervaldatum  

Datum van aankomst in Saudi-Arabië  

Datum van vertrek uit Saudi-Arabië  

Doel van de reis  

Accommodatietype  

Naam Hotel / Familielid  

Stad van verblijf  

Straatnaam en huisnummer  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Voor de aanvraag is een officiële kleurenpasfoto vereist. 
 
Hiervoor dient u een echte pasfoto van 3.5 x 4.5 cm te 
scannen. Let op deze moet aan de officiële paspoort pasfoto 
eisen voldoen. (3,5 x 4,5 cm) 
 
Het bestand moet JPEG formaat zijn en mag maximaal 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 

 

De overheid van Saudi-Arabië eist dat alle aanvragen 
ingediend worden met een verzekering van een goedgekeurde 
provider. De verzekering moet afgesloten zijn bij een 
verzekeringsmaatschappij in Saudi-Arabië. Deze verzekering 
is inbegrepen bij de aanvraag van het evisa. De overheid van 
Saudi-Arabië rekent een bedrag van 140 SAR per verzekering, 
dit is inbegrepen in de visumkosten.  

 

Ik verklaar dat alle verstrekte gegevens correct en waar zijn. 
Bovendien beloof ik dat ik mij aan de wetten en regels van het 
Koninkrijk van Saudi-Arabië zal houden en de islamitische 
gebruiken en tradities van het volk zal respecteren. Ik erken 
dat mij de toegang tot het land ontzegd zal worden en/of 
gedeporteerd kan worden door de daartoe bevoegde 
autoriteiten indien ik de lokale wet- en regelgeving niet 
respecteer; of indien de gegevens verstrekt voor deze 
visumaanvraag incorrect zijn. 

 

Ik ben er mij van bewust dat alle verdovende middelen, 
narcotica, aanstootgevende publicaties en materialen alsook 
publicaties met een religieuze of politieke inslag die in 
tegenstrijd zijn met de islam, 
verboden zijn in het Koninkrijk van Saudi-Arabië. 

 

Ik ben op de hoogte van de procedures en controles, bij 
aankomst en vertrek uit Saudi-Arabië, wat betreft het vrijgeven 
en goedkeuren van medicatie die verdovende of psychotrope 
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middelen bevatten bestemd voor persoonlijk gebruik door 
patiënten. De procedures en controles zijn hier na te lezen: 
www.sfda.gov.sa Ik besef ook dat bij het overtreden van 
deze regelgeving ik onderworpen zal worden aan de sancties 
en straffen zoals vermeld in de wetten tegen verdovende en 
pyschotrope middelen. 

Ik ben nooit gedeporteerd uit het Koninkrijk van Saudi-Arabië 
of een ander GCC land noch heb ik hun wetten overtreden. 

 

Ik beloof dat ik mij aan de duur en condities van het verstrekte 
visum zal houden; en dat ik het land zal verlaten voor de 
vervaldatum van het visum. Ik ben op de hoogte van de 
straffen die opgelegd zullen worden indien ik mij niet aan deze 
regels houd; en ik ben ook op de hoogte van de straffen die 
aan mij opgelegd zullen worden indien ik de regelgeving wat 
betreft het inreizen met een Haij of Umrah visum overtreed 
zoals vermeld in Koninklijk Besluit No (m / 42), van 18 / 10 / 
1404 H en gewijzigd bij Koninklijk Besluit No (m/9) van 
1/5/1420 H. alsook de straffen opgelegd aan hun die de 
verblijfs- en werkregelgeving overschrijven zoals 
omgeschreven in de ministeriële Resolutie No (140) van 
6/5/1434 H. 

 

Ik erken het recht van de Saudische autoriteiten om mij op 
mijn eigen kosten te repatriëren bij aankomst of te deporteren 
uit het land. Ik erken het recht van de Saudische autoriteiten 
om de door de 
wet opgelegde straffen toe te passen als bewezen wordt dat 
ik, na het toekennen van een visum of verblijfsvergunning, 
onjuiste documenten heb ingediend of valse verklaringen heb 
afgegeven aan 
Saudische overheidsinstellingen in het binnen- of buitenland 
om zo een visum te bemachtigen voor mijzelf of iemand 
anders. Of als ik medeplichtig was in het verstrekken van 
dergelijke informatie of 
documenten die niet overeenkomen met de waarheid. 

 

Ik ben op de hoogte van het feit dat handelen in drugs of het 
smokkelen van drugs een misdaad is die bestraft kan worden 
met de doodstraf. 

 

Ik erken en beloof opnieuw dat alle verstrekte gegevens 
correct en naar waarheid ingevuld zijn en overeenkomen met 
de gegevens zoals die vermeld worden in mijn paspoort 
waarmee ik het Koninkrijk van Saudi-Arabië zal inreizen; en 
dat ik de enige ben die hier verantwoordelijk voor is. Indien dit 
niet zo is, of als mijn naam voorkomt op een lijst van verboden 
personen, dan zal mijn aanvraag afgewezen worden en/of mijn 
visum automatisch geannuleerd worden na toekenning ervan. 
Bovendien erken ik het recht van de Saudische autoriteiten om 
mij op mijn eigen kosten te deporteren en dat ik geen recht 
heb op schadevergoeding. 

 

Ik begrijp dat mijn visum alleen gebruikt mag worden voor 
toeristische doeleinden en niet mag gebruiken voor betaalde of 
onbetaalde werkgerelateerde activiteiten noch voor het doel 
om de Hajj te 
verrichten tijdens mijn verblijf in Saudi-Arabië. Dat ik mijn 
visum niet zal gebruiken om het land in te reizen voor 
medische doeleinden. Ik begrijp dat de visumkosten niet 
gerestitueerd kunnen worden. 

 

Ik ben mij ervan bewust dat het besluit tot 2 werkdagen kan 
duren, ongeacht eventuele dringende reisplannen. Zodra uw 
Saudi-Arabië evisa gereed is, ontvangt u deze per e-mail.  

 

Ik bevestig dat ik mij zal houden aan de lokale gebruiken en 
etiquette. Zie Public Decorum Charter 

 

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 vereiste scans naar info@visumplus.nl  
 
Let op, handgeschreven formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen. 

http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/pages/drug_reg.aspx
https://visa.visitsaudi.com/Home/PublicDecorum
https://www.visumplus.nl/Algemene%20Voorwaarden
mailto:info@visumplus.nl
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