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Belangrijke visuminformatie voor reizen naar India
 Nederlandse staatsburgers zijn verplicht om een visum te kopen voor reizen naar
India.

 Het visum kan niet eerder dan 120 dagen en uiterlijk 4 dagen vóór het begin van de
reis worden aangevraagd.

 Voor de aanvraag van het visum moet het paspoort op het moment van
binnenkomst in India nog minstens 180 dagen geldig zijn en 2 lege pagina's hebben.

Het visum kan:
1. online worden aangevraagd op de officiële website:
www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html (het visum kost 50,- USD (ong. 42, -euro) plus
eventuele bankkosten van 2,5%) of
2. vóór de reis bij het consulaat worden aangevraagd (het visum kost hier 95,- euro plus ICWF
3,- euro + 18,51 euro)
3. U kunt GEEN visum aanvragen bij aankomst op het vliegveld.
1. Online aanvragen:


Vul op de officiële website het aanvraagformulier in.

BELANGRIJK! Let er op dat u alle gegevens juist invult. Zelfs de kleinste fout
(bijvoorbeeld: verwisselde getallen of het gebruik van een letter "O" in plaats van het
nummer "0" in het paspoortnummer) kan aanzienlijke problemen bij de grens veroorzaken.



Let op: Er zijn verplichte velden die zijn gemarkeerd met een *, en er zijn optionele
velden. De optionele informatie is niet absoluut noodzakelijk.
Het veld "Reference Name in India / Adress":
Dit is een verplicht veld. Vul hier het adres van het eerste hotel van de reis in:

The Bristol Hotel
DLF Phase 1, Sector 28
Gurugram 122002, Haryana







Betaal de leges van 50,- USD online (ong. 42,- euro). Hiervoor kunt u een
MasterCard of Visa-kaart gebruiken. (onze aanbeveling: betaal uiterlijk 4 dagen
voor vertrek).
Na betaling ontvangt u een toelating of een verwijzingsbericht. Als u een
verwijzingsbericht ontvangt, moet u contact opnemen met het consulaat van India.
Het visum geeft recht op een eenmalige toegang en een verblijf van maximaal 30
dagen.
De verwerkingstijd van de visumaanvraag duurt minstens 3 werkdagen
Om de status van uw visumaanvraag te controleren, kunt u zich aanmelden op de
officiële website:
https://indianvisaonline.gov.in/visa/StatusEnquiry?visa_service_req=3.
Voor verdere assistentie kunt u het 24*7 Visa-supportcenter bellen via
+91 11 24300666 of u kunt een e-mail sturen naar indiatvoa@gov.in

2. Aanvraag van een visum bij het consulaat van India:



Dien uw aanvraag, voorzien van alle benodigde documenten (u kunt dit vinden op
http://www.vfsglobal.com/india/netherlands/Tourist.html) persoonlijk in bij het
consulaat van India (een lijst met adressen is te vinden op:
http://www.vfsglobal.com/india/netherlands/contact-us.html) en betaalt de leges van
95,- euro plus ICWF 3,- euro + 18,51 euro. (Let op: Een aanvraag via post is niet
mogelijk!)
Informatie over het maken van een afspraak vindt u hier:
http://www.vfsglobal.com/India/Netherlands/schedule-an-appointment.htmlBij een
persoonlijke aanvraag heeft het consulaat doorgaans 3-6 werkdagen nodig om de
goedkeuring te krijgen van het Indiase consulaat-generaal.
Na indiening van de aanvraag wordt een bevestiging met referentienummer gestuurd
naar het consulaat en naar de aanvrager.
Om de status van uw visumaanvraag te controleren, kunt u zich aanmelden op de
officiële website http://passport.gov.in/oci/statusEnqury.
Als alternatief voor de online-statusaanvraag kunt u ook bellen naar +31 707 709 487
maandag tot en met vrijdag 9:00-18:00, of een e-mail sturen naar
info.eoinl@vfshelpline.com.
Het visum geeft recht op een eenmalige toegang en een verblijf van maximaal 90
dagen (de geldigheid van het visum begint op de datum van uitgifte en niet vanaf de
datum van uw vertrek, zoals u heeft vermeld op het aanvraagformulier).








Documenten die u nodig hebt bij het reizen naar India:



Visa of e-TV, het elektronisch toeristenvisum
Een paspoort met een geldigheid van minstens 180 dagen op het moment van
aankomst.

Versie: juli 2017

