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Visum India
Belangrijke informatie over het visum voor India
Alle reizigers met de Nederlandse en Belgische nationaliteit die naar India reizen
zijn verplicht vooraf een visum India aan te vragen. Dat kan volledig online, het is
dan ook niet nodig een bezoek te brengen aan de ambassade of het consulaat.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toeristisch, zakelijk, medisch

Geldigheidsduur

365 dagen (1 jaar)

Verblijfsduur

Toeristisch: 90 dagen; zakelijk: 180 dagen; medisch: 60 dagen

Levertijd

Een week (spoedaanvraag: gemiddeld 3 werkdagen)

Kosten

€109,95 per persoon

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal

Het aanvragen van het visum India kan eenvoudig online met een digitaal aanvraagformulier.
Open het formulier door op onderstaande knop te klikken of te navigeren naar
https://visumbuitenland.nl/india

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 06-02-2020.
Meer informatie en de voorwaarden van het visum India vindt u op de volgende pagina’s.
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Voor wie
Nederlanders en Belgen die naar India reizen moeten vooraf een visum India aanvragen. Indien
het een zakelijke of toeristische reis is, voldoet meestal de online aan te vragen variant van het
visum, die ook wel e-visum wordt genoemd. Ook het maken van een medische of yogareis is
mogelijk met dit visum. Wel moet ook hiervoor aan alle voorwaarden worden voldaan die in dit
document worden vermeld.

Voorwaarden
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle reizigers die met een online aangevraagd
visum naar India reizen:
•

U verblijft als toerist maximaal 90 dagen in India, als zakenreiziger maximaal 180 dagen

•

U gaat op reis met hetzelfde paspoort als waarmee het visum is aangevraagd

•

U beschikt bij aankomst al over een ticket voor de terug- of doorvlucht

•

U gaat geen dienstbetrekking aan in India

•

U gaat geen studie volgen in India, een (yoga-)cursus volgen mag wel

•

U print uw elektronische visum in kleur uit en neemt het mee op reis

U dient in India te arriveren per boot of vliegtuig. Als u per boot aankomt mag dat alleen op de
volgende plaatsen met een e-visum: Cochin (Kochi), Goa (Mormugao), Mumbai (Bombay),

Chennai (Madras) of Mangalore.
Indien u arriveert per vliegtuig, mag u enkel arriveren op een van deze luchthavens: Ahmedabad,

Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin,
Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai,
Mangalore, Mumbai, Nagpur, Port Blair, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi of
Vishakhapatnam.
Let op: voor een bezoek aan de volgende regio’s gelden bijzondere restricties:
•

Arunachal Pradesh

•

Manipur

•

Mizoram

•

Nagaland

•

Sikkim
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Geldigheid
Het visum India is vanaf het moment van toekenning een jaar lang geldig. Binnen dit jaar mag u
met een toeristenvisum maximaal 90, met een zakelijk visum 180 en met een medisch visum 60
opeenvolgende dagen in India blijven. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat u aankomt.
Het visum is geldig voor een onbeperkt aantal reizen naar India.

Hoe aanvragen
Het online aanvragen van het visum India gaat in drie stappen.
Stap 1: Controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan.
Het is belangrijk de voorwaarden in dit document goed te bestuderen om problemen tijdens de
reis te voorkomen. Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan een visum India aan op
https://visumbuitenland.nl/india.
Stap 2: Het aanvraagformulier invullen
Het aanvraagformulier voor het visum India is vrij uitgebreid en er worden vragen gesteld die
soms wat onlogisch lijken. Behalve de te verwachten vragen over paspoort- en reisgegevens
wordt er namelijk ook gevraagd naar de namen en geboorteplaatsen van de ouders van de
reizigers, ook indien deze personen niet meer leven. Ook moet werkgeversinformatie worden
ingevuld, ook indien de reiziger al met pensioen is. In dat geval moet de voormalig werkgever
worden genoemd, inclusief adresgegevens, ook als dat bedrijf al lange tijd niet meer bestaat.
Desondanks is het noodzakelijk alle gegevens in te vullen. De Indiase immigratiedienst neemt
alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.
Stap 3: Het visum printen
Na toekenning (meestal binnen een week na het aanvragen) wordt een e-mail gestuurd met de
bevestiging dat de aanvraag is goedgekeurd. In deze e-mail vindt u een link waarmee u het visum
India kunt downloaden. U moet het visum in kleur uitprinten en meenemen naar India.
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