
Vragenformulier eTA Canada

U heeft geen eTA nodig als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is. 
  
U bent een Amerikaans staatsburger 
U bent in bezit van een geldig Canadees visum 
U bent een reiziger die Canada over zee of over land in zal reizen 
U bent een Frans staatsburger die in St. Pierre & Miquelon woont en vanuit daar naar Canada 
reist 
U bent een tijdelijke inwoner met een geldig Canadees visum 
U bent een student met een geldig verblijfsvergunning dat u op of na 1 augustus 2015 hebt 
verkregen 
U bent een buitenlandse werknemer met een geldige werkvergunning verkregen op of na 1 
augustus 2015 
U bent een permanente ingezetene van Canada 
U bent in het bezit van een geldig Canadees verblijfsdocument en een reiziger die Canada        
via de VS of St. Pierre & Miquelon zal inreizen 
U bent een lid van een strijdkracht op officieel bezoek in Canada 
U bent lid van een vliegtuigbemanning, een vliegtechnisch inspecteur of een 
vliegtuigongevallen onderzoeker 
U bent een geaccrediteerde diplomaat 
 

Persoonlijke gegevens

Familienaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht Man

Vrouw

Anders

Burgerlijke staat Alleenstaand

Gehuwd maar niet samenwonend

Gehuwd

Gescheiden

Samenwonend

Nationaliteit

Eventuele tweede nationaliteit

Telefoonnummer



Reisgegevens

Eerste land

Datum van aankomst

Datum van vertrek

Adres, Postcode en plaats van verblijf 

Tweede land

Datum van aankomst

Datum van vertrek

Adres, Postcode en plaats van verblijf 

Derde land

Datum van aankomst

Datum van vertrek

Adres, Postcode en plaats van verblijf

Reisdatum

Contactpersoon voor noodgevallen

Familienaam

Voornaam

Telefoonnummer

E-mail adres

Paspoort gegevens

Paspoortnummer

Plaats van afgifte paspoort

Afgiftedatum van paspoort

Adres gegevens

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

E-mail adres



Werk / Studie gegevens

U bent niet werkzaam en u volgt geen 
studie.  Geef s.v.p. aan wat voor u van 
toepassing is.

Huisvrouw / huisman

Gepensioneerd

Werkloos

Werkt u of volgt u een studie? Ja

Indien ja, wat is uw beroep ?

Functie titel / omschrijving

Naam bedrijf of  opleiding

Adres van vestiging. Vermeld s.v.p. volledige 
adres gegevens

In welk jaar  bent u begonnen?

Aanvullende vragen

Is u ooit een visum, vergunning of de 
toegang tot Canada of ieder ander land 
geweigerd? Of bent u ooit Canada of ieder 
ander land uitgezet?

Ja

Nee

Bent u ooit beschuldigd van, gearresteerd 
voor of beschuldigd van een misdrijf in welk 
land dan ook?

Ja

Nee

Heeft u of een familielid ooit tuberculose 
gehad? Of bent u in nauw contact geweest 
met een persoon met tuberculose?

Ja

Nee

Heeft u ernstige gezondheidsproblemen of 
een aandoening waarvoor u regelmatig 
medische behandeling voor ontvangt?

Ja

Nee
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