
Form fill aanvraag E-visa Kenia Zakelijk NLD
1. Dit is niet het visumaanvraagformulier maar een verzoek om deze te verzorgen.
2. Alle vragen dienen voorzien te worden van een antwoord
3. Dit formulier is onderdeel van de online procedure Kenia
4. Meesturen met dit formulier 1) kopie paspoort biopage 2) kopie voorkant paspoort  2) digitale pasfoto 

3) Ticket 4) Uitnodiging 5) Business Registratie bedrijf in Kenya 6) Kopie ID persoon die invite tekend

1. Nationaliteit bij geboorte

2. Huidige Nationaliteit 

3.  Huisadres (straat, postcode en stad)

4. Telefoonnummer

5. Emailadres

6. Paspoortnummer

7. Plaats van afgifte paspoort

8. Paspoort afgegeven door welke autoriteit

10. Reist er een minderjarige met u mee ?

(indien ja ; Volledige naam en paspoortnummer minderjarige)

12. Voornaam(en) (als in paspoort)

9. Data en Lengte (dagen), Visumnummer van vorige verblijven in Kenia

11. Achternaam (als in paspoort)

13. Geslacht

Afgifte datum

(dd/mm/yyyy)

Vervaldatum

(dd/mm/yyyy)

vrouwman



Weduwe(naar) Gescheiden

15. Geboortedatum (dd/mm/yyyy)

16. Geboorteplaats en geboorteland

17. Huidig beroep

18. Naam vader (voor- en achternaam) en telefoonnumer

in Leven Overleden 

in Leven Overleden 

21. Volledige Naam contact noodgevallen en telefoonnummer

Other 

23. Aankomstdatum in Kenia

24. Vertrekdatum vanuit Kenia

26. Naam en adres waar u verblijft in Kenia (Bedrijf en Hotel)

27. Telefoonnummer en email van uitnodigende organisatie in Kenia

28. Aankomst in Kenia per 

Vliegtuig Boot Auto

29. Waar reist u Kenia binnen 

30. Data en lengte van verblijf in andere landen van de afgelopen 3 maanden

31. Reist u terug naar het land van herkomst (indien nee waarheen en reden)

32. Bent u ooit de toegang tot Kenia geweigerd (indien ja wanneer en reden)

14. Huwelijkse status

Single Getrouwd

22. Reden van de reis

Business Conference

25. Accommodatie in Kenia

Bedrijf Hotel

20. Volledige Naam echtgenoot ( voor- en achternaam) en telefoonnummer indien getrouwd

19. Naam moeder (voor- en achternaam) en telefoonnummer



33. Bent u ooit de toegang tot een ander land geweigerd (indien ja wanneer en reden)

34. Bent u ooit veroordeeld geweest (indien ja reden en veroordeling)

Extra documenten :

Kopie paspoort Uitnodiging

Kopie voorkant paspoort Business Registratie 

Digitale Pasfoto Vlucht boeking

Kopie ID persoon die invite tekend

Stuur dit formulier met de extra documenten naar : info@visuminternational.nl
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