
Vragenformulier e-visum Kenia

Vanuit welk land dient u uw aanvraag in?

Dient u de aanvraag voor u zelf in of voor 
een kind?

Vermeld de volgende bestemming na Kenia 
(indien u een transit-visum aanvraagt):

Persoonlijke gegevens

Familienaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht Man

Vrouw

Nationaliteit

Geboorteland

Wat is uw beroep?

Voor- en familienaam van uw vader

Is uw vader nog in leven? Ja

Nee

Indien ja, vermeld telefoonnummer van uw 
vader

Voor- en familienaam van uw moeder

Is uw moeder nog in leven? Ja

Nee

Indien ja, vermeld telefoonnummer van uw 
moeder

Voor- en familienaam van de eerste 
nabestaande.

Vermeld telefoonnummer van de eerste 
nabestaande

Adres gegevens

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land



Telefoonnummer

E-mail adres

Paspoort gegevens

Paspoortnummer

Plaats van afgifte paspoort

Afgifte datum van paspoort

Vervaldatum van paspoort

Reis gegevens

Doel van de reis Toerisme

Zakelijk

Privé

Transit

Aankomstdatum in Kenia

Vertrekdatum uit Kenia

Naam hotel, bedrijf of privé persoon in Kenia

Hotel-, bedrijfs- of privé adres in Kenia 
(volledig)

Hotel-, bedrijfs- of privé telefoonnummer in 
Kenia

Hotel-, bedrijfs- of privé e-mail adres in 
Kenia

Reisgeschiedenis

Vermeld alle landen die u de laatste 3 
maanden heeft bezocht inclusief de exacte 
datums van uw bezoek.



Heeft u Kenia eerder bezocht? Indien ja, 
vermeld dan de exacte datums van uw 
eerdere bezoeken met het bijbehorende 
eVisa nummer.

Keert u na uw reis terug naar uw land van 
verblijf?

Nee

Ja

Is u ooit de toegang tot Kenia gewijgerd? Nee

Ja

Indien ja, vermeld wanneer dit was met de 
reden van weigering.

Is u ooit de toegang tot een ander land 
geweigerd?

Nee

Ja

Indien ja, vermeld wanneer dit was met de 
reden van weigering.

Bent u ooit veroordeeld voor het plegen van 
een strafbaar feit?

Nee

Ja

Indien ja, geef aan wat het strafbaar feit 
was en wat de veroordeling was

Aanvullende vereisten

De betreffende bestanden kunt u als bijlage sturen samen met de ingevulde vragenlijst.

Voor de aanvraag is een vierkante 
kleurenpasfoto vereist in formaat 5 x 5 cm. 
  
De pasfoto kunt u zelf maken met een 
digitale camera of u scant een echte 
pasfoto. Belangrijk! Deze moet aan de 
officiële paspoort pasfoto eisen voldoen en 
moet een vierkante foto zijn met een egale 
heldere achtergrond.  
Het bestand moet in JPEG formaat zijn en 
mag maximaal 239 Kb groot zijn.

Voor de aanvraag is een duidelijke 
kleurenscan van de kaft/voorzijde en de 
informatiepagina van uw paspoort vereist. 
De bestanden moeten in JPEG formaat zijn 
en mogen maximaal 239 Kb groot zijn.

Voor de aanvraag is een duidelijke scan van 
uw tickets of boekingsbevestiging vereist. 
Het bestand moet in JPEG formaat zijn en 
mag maximaal 239 Kb groot zijn.



Afhankelijk van het doel van de reis moet een hotelboekings bevestiging of een zakelijke- of 
privé-uitnodiging bijgevoegd worden.

Bij een toeristische aanvraag moet een 
duidelijke scan van uw hotelboekings 
bevestiging gevoegd worden.  
Het bestand moet in JPEG formaat zijn en 
mag maximaal 239 Kb groot zijn.

Bij een zakelijke aanvraag moet een 
duidelijke scan van de uitnodiging en van de 
ID/paspoort van de ondertekenaar van de 
uitnodiging bijgevoegd worden. Ook moet 
een duidelijke scan van het "Company 
Registration Certificate" uit Kenia 
bijgevoegd worden.  
Het bestand moet in JPEG formaat zijn en 
mag maximaal 239 Kb groot zijn.

Bij een familie- of privé bezoek moet een 
uitnodigingsbrief en een duidelijke scan van 
de ID of paspoort van de gene die de 
uitnodigingsbrief heeft ondertekend 
bijgevoegd worden. 
Het bestand moet in JPEG formaat zijn en 
mag maximaal 239 Kb groot zijn.
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