
Aanvraagformulier Suriname toeristenkaart. Vul dit formulier digitaal in. 
Suriname E-Tourist Card 

Vraag Antwoord 

Geldigheid toeristenkaart 
 
 
  

1x entry, maximaal verblijf 90 dagen 

Voornamen (alle)  

Achternaam  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geslacht  

Nationaliteit bij geboorte  

Huidige nationaliteit  

E-mailadres  

Paspoortnummer  

Paspoort uitgiftedatum  

Paspoort vervaldatum  

Datum van aankomst in Suriname  

Naam (eerste) accommodatie  

Adres (eerste) accommodatie  

Telefoonnummer (eerste) accommodatie  

Voor de aanvraag is een duidelijke scan van uw retourtickets 
vereist. (of de boekingsbevestiging) 
 
De tickets moeten Suriname in en uit zijn. 
Het bestand moet PDF, JPEG, PNG of BMP formaat zijn en mag 
maximaal 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 uw paspoort 
(persoonspagina) vereist. 
 
Het bestand moet PDF, JPEG, PNG of BMP formaat zijn en mag 
maximaal 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 pasfoto 
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 3.5 x 4.5 cm zijn. (Lichte egale achtergrond. Geen 
schaduwen ect. ) 
 
Het bestand moet PDF, JPEG, PNG of BMP formaat zijn en mag 
maximaal 500 KB zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien minderjarig - is een toestemmingsverklaring van de ouders 
vereist. 
 
In de verklaring moet vermeld staan: Naam minderjarige reiziger, 
namen van beide ouders en dat deze toestemming geven voor de reis 
naar Suriname. De verklaring moet door beide ouders ondertekend zijn. 
 
Het bestand moet PDF, JPEG, PNG of BMP formaat zijn en mag 
maximaal 500 KB zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 

Indien minderjarig - is een scan van de reis- of zorgverzekering 
(polis) vereist. 
 
Het bestand moet PDF, JPEG, PNG of BMP formaat zijn en mag 
maximaal 500 KB zijn. Een onjuiste scan kan voor afwijzing zorgen! 
 
Voeg deze toe als bijlage bij uw e-mail 

 



Aanvraagformulier Suriname toeristenkaart. Vul dit formulier digitaal in. 
Ik bevestig dat ik alle antwoorden naar waarheidsgetrouw heb ingevuld 
en dat VisumPlus deze informatie kan gebruiken voor mijn Suriname E-
Toeristenkaart / e-visa visumaanvraag bij het ministerie van immigratie 
van Suriname.  

 

Ik ben mij ervan bewust dat het besluit tot 3 werkdagen kan duren, 
ongeacht eventuele dringende reisplannen. Zodra uw Suriname E-
Toeristenkaart / evisa 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 vereiste 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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