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Visum Kenia
Belangrijke informatie over de visumvereisten van Kenia
Als u op vakantie of zakenreis wilt gaan naar Kenia moet u rekening houden met
de verplichting om een geldig visum te bezitten. Het visum Kenia kan online
worden verkregen, als aan de vereisten in dit document wordt voldaan.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toeristen en zakenreizigers

Geldigheidsduur

90 dagen

Aankomst

Eenmaal (single entry)

Normale levertijd

Ongeveer 8 werkdagen

Spoedlevering

Gemiddeld na 4 werkdagen

Kosten

€74,95

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal

Er bestaan verschillende soorten visums voor Kenia. Deze infosheet gaat over het digitale visum
dat u online via https://visumbuitenland.nl/kenia kunt aanvragen. Als u niet aan de voorwaarden
in dit document voldoet kunt u terecht bij de ambassade voor een stickervisum.

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 28-04-2020.
Lees alle pagina’s van dit document om ongewenste verrassingen tijdens uw reis te voorkomen.
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Voor wie
Voor elke reis naar Kenia is een visum nodig. Dat geldt voor alle inwoners van Europa, dus ook
voor Nederlanders en Belgen die voor een zakenreis of vakantie naar Kenia gaan. De enige
uitzondering wordt gemaakt voor kinderen tot en met 15 jaar oud; zij hoeven enkel een geldig
paspoort bij zich te hebben om Kenia in te kunnen komen. Hoewel kinderen geen visum nodig
hebben, moeten zij wel voldoen aan de voorwaarden die in de rest van dit informatiedocument
zijn omschreven.

Voorwaarden voor online aanvragen
Het aanvragen dient minimaal 14 dagen voor vertrek te gebeuren. Om in aanmerking te komen
voor het visum Kenia is een paspoort nodig. Alle in Europa uitgegeven, reguliere paspoorten
voldoen, noodpaspoorten voldoen niet. Ook een verblijfsvergunning is niet voldoende. Het
paspoort moet op het moment dat u arriveert in Kenia nog minimaal een half jaar geldig zijn, en
er moet nog ruimte zijn om een stempel te kunnen zetten.
Het visum kan worden aangevraagd door het online aanvraagformulier in te vullen. Na het
voldoen van de bijbehorende betaling is het noodzakelijk nog drie documenten aan te leveren;
-

Een recente pasfoto (of selfie)*

-

Een paspoortscan (of foto van het paspoort)**

-

Een boekingsbevestiging***

* Het is belangrijk dat de foto in kleur is, met een witte (of lichte, egale) achtergrond, waarbij het gelaat
scherp en duidelijk in beeld is, zonder hoofdbedekking (tenzij religieus).
** Het enige dat van belang is, is dat de plastic informatiekaart (waarop de naam en pasfoto zijn te vinden)
geheel, scherp en goed leesbaar in beeld is. U mag dus ook een foto maken met uw telefoon en deze
gebruiken om een visum Kenia mee aan te vragen.
*** Dit mag één van de volgende drie documenten zijn:
-

Een boekingsbevestiging van het hotel, resort of de camping die wordt bezocht

-

Een boekingsbevestiging van de terugvlucht (retour- of doorvlucht)

-

Een uitnodiging van het bedrijf, de organisatie of persoon die u in Kenia gaat bezoeken
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Geldigheidsperiode
Het visum voor Kenia kan slechts voor één reis gebruikt worden, het is daarmee een zogenaamd
‘single-entry’ visum. Wel mag met dit visum een relatief lange reis, tot maximaal 90 dagen,
worden gemaakt.
Het visum voor Kenia kan al ver voor vertrek worden aangevraagd, maar toekenning vindt niet
eerder dan 30 dagen voor vertrek plaats. Een aanvraag die eerder wordt ingediend blijft tot 30
dagen voor vertrek in de wacht staan.

Aankomstlocaties
Het is enkel mogelijk het visum Kenia online aan te vragen indien u op een van de onderstaande
locaties arriveert:

Vliegtuig

Schip

Bus / auto / motor

Eldoret International Airport (EDL)

Kilindini Zeehaven

Busia

Garisa Airport (GAS)

Kisumu

Isebania

Jomo Kenyatta Airport, Nairobi (NBO)

Kuinga

Liboi

Kisumu Airport (KIS)

Lamu

Loitokitok

Lamu Airport (LAU)

Malindi

Lungalunga

Lokichogio Airport (HKLK)

Mbita Point

Malaba

Malindi Airport (MYD)

Muhuru Bay

Mandera

Moi Airport Mombassa (MBA)

Old Port

Moyale

Wajir International Airport (WJR)

Shimoni

Nadapal

Wilson Airport, Nairobi (WIL)

Vanga

Namanga
Taveta

Ook moet u op één van bovenstaande locaties het land verlaten, niet noodzakelijkerwijs op
dezelfde locatie als waar u arriveerde.

Hoe aan te vragen
Het aanvragen van het visum Kenia kan gemakkelijk via https://visumbuitenland.nl/kenia door
het online aanvraagformulier in te vullen, de betaling uit te voeren en de paspoortscan, pasfoto
en boekingsbevestiging te uploaden. De aanvraag wordt dan vrijwel direct gecontroleerd op
veelgemaakte fouten, zo nodig gecorrigeerd en vervolgens in behandeling genomen door de
immigratiedienst in Kenia. Zodra het visum Kenia is toegekend ontvangt u deze per e-mail.
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