
Form Fill Ghana NLD
1. Dit formulier is onderdeel van de aanvraagprocedure Ghana

2. Alle vragen dienen voorzien te worden van een antwoord

3. Meesturen met dit formulier: 1) kopie paspoort 2) invitation 3)garantiebrief 4) ticket 5) digitale pasfoto

6) kopie gele koorts ****Indien Tourist 2) Hotel boeking

2. Entry's ( Single 3 maanden, Multiple 3 maanden, 6 maanden or 1 jaar)

3. Verwerking (regulier of spoed)

4. Achternaam (als in paspoort) :

5. Voornamen (als in paspoort):

7. Geboortedatum en Geboorteplaats

8.  Huidige nationaliteit

9. Nationaliteit bij geboorte

10. Voormalige nationaliteit of andere nationaliteit 

11. Huwelijkse status

12. Paspoortnummer

13. Plaats van afgifte paspoort

14. Beroep

1. Type visum

6. Geslacht

vrouw

15. Huidig adres in Nederland

Afgiftedatum

(dd/mm/yyyy)

Vervaldatum

(dd/mm/yyyy)

man



16. Naam van werkgever/school of studie in Nederland

17. Telefoonnummer en email

18. Huidig adres van werkgever/school of studie in Nederland

19. Telefoonnummer en emailadres van werkgever/school of studie

20. Verwachte aankomstdatum in Ghana en verblijfsduur (dagen/maanden)

21. Verwachte vertrekdatum uit Ghana

23. Ticketnummer indien u vliegt

24. Hoeveel geld heeft u te besteden voor uw reis (schatting) :

26. Data van voorgaande reizen naar Ghana en reden van bezoek

27. Is u ooit een visum voor Ghana geweigerd (indien ja : reden)

28. Is u ooit de toegang tot Ghana ontzegd (indien ja : reden)

29. Bent u ooit Ghana uitgezet (indien ja : reden)

30. Heeft u een strafblad in een land (indien ja : waar, reden en datum)

31. Heeft u een geestelijke of communicatieve aandoening (indien ja : welke)

25. Naam, Adres,Telefoonnummer van 2 referenties in Ghana :

22. Met welk transport reist u Ghana in
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