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Visum Nieuw-Zeeland
Belangrijke informatie over het visum voor Nieuw-Zeeland
Sinds oktober 2019 moeten Nederlandse en Belgische reizigers voor een reis
naar Nieuw-Zeeland over een visum (NZeTA) beschikken. Het NZeTA visum is
geschikt voor vakanties en zakenreizen.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toeristen en zakenreizigers

Geldigheidsduur

2 jaar

Verblijfsduur

Maximaal 3 maanden per bezoek

Normale levertijd

Gemiddeld 5 werkdagen

Spoedlevering

90% kans binnen een uur

Kosten

€49,95 (toeristenbelasting inbegrepen)

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal

Het visum wordt eenvoudig met een online aanvraagformulier aangevraagd. Reizigers die aan
alle voorwaarden in dit document voldoen vragen hun visum eenvoudig aan via
https://visumbuitenland.nl/nieuw-zeeland of door op de onderstaande knop te klikken.

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 01-04-2020.
Meer informatie over de voorwaarden en geldigheidsduur van het visum Nieuw-Zeeland vindt u
op de volgende pagina’s.
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Voor wie
Iedereen die naar Nieuw-Zeeland reist moet een visum aanvragen, behalve reizigers met een
paspoort van Nieuw-Zeeland of Australië. Dit geldt dus ook voor kinderen. Het NZeTA visum is
geschikt voor toeristen, zakenreizigers en personen die in Nieuw-Zeeland een tussenlanding
maken. Al bij het inchecken voor de vlucht controleert de luchtvaartmaatschappij of reizigers
over een geldig visum Nieuw-Zeeland beschikken.

Voorwaarden
Om het NZeTA visum Nieuw-Zeeland online aan te mogen vragen moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:
•

Het paspoort moet op het moment van vertrek uit Nieuw-Zeeland nog minstens 3
maanden geldig zijn

•

Bij aankomst moet een ticket voor de door- of terugreis getoond kunnen worden

•

De reiziger moet kunnen aantonen, over voldoende financiële middelen te beschikken
voor het gehele verblijf

•

In dienst treden van een organisatie is niet toegestaan, ook niet als vrijwilliger

•

De reiziger lijdt niet aan een ernstige overdraagbare ziekte

•

De reiziger is niet strafrechtelijk veroordeeld en vormt geen risico’s voor de openbare
orde en veiligheid in Nieuw-Zeeland

Reizigers die niet aan alle voorwaarden voldoen, kunnen geen NZeTA visum ontvangen en
moeten een ander visumtype aanvragen.

Geldigheidsduur
Houd rekening met het verschil tussen de geldigheidsduur van het visum en de maximale
verblijfsduur. Het visum Nieuw-Zeeland is twee jaar geldig. Binnen deze twee jaar mag een
onbeperkt aantal keer naar Nieuw-Zeeland gereisd worden. Dit betekent echter niet dat u 2 jaar
aaneengesloten in het land mag blijven. De maximale verblijfsduur per reis is 3 maanden. Het
visum is meteen vanaf het moment van goedkeuring van de aanvraag geldig.
Het visum wordt aan een specifiek paspoort gekoppeld. Zorg er daarom voor dat de
paspoortgegevens zorgvuldig in het formulier ingevuld worden. Bij een fout in de
paspoortgegevens kan het toegekende visum niet aan het paspoort gekoppeld worden en is het
niet mogelijk in te checken voor de vlucht. Heeft u een nieuw paspoort ontvangen, moet het
visum Nieuw-Zeeland opnieuw aangevraagd worden.
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Hoe aanvragen
Het NZeTA wordt eenvoudig online aangevraagd op https://visumbuitenland.nl/nieuw-zeeland. In
het formulier wordt gevraagd naar de contact-, reis- en paspoortgegevens van alle reizigers. Tot
slot worden enkele veiligheidsvragen gesteld. Het is mogelijk voor meerdere personen
tegelijkertijd een visum Nieuw-Zeeland aan te vragen, door op “Voeg een reiziger toe” te klikken.
Op deze manier hoeft een deel van de gegevens maar een keer en niet voor alle reizigers
afzonderlijk ingevuld te worden.
Vervolgens controleert u de ingevulde gegevens nogmaals en voldoet u de kosten van € 49,95
per persoon. In dit bedrag zijn alle kosten inbegrepen, dus ook de toeristenbelasting
(International Visitor Conservation and Tourism Levy). Betalen gaat eenvoudig en veilig met
iDEAL, Bancontact, creditcard of PayPal. Na het voldoen van de kosten moet voor elke reiziger
een pasfoto worden geüpload.
Aanvragen worden over het algemeen binnen 5 werkdagen goedgekeurd. Zodra het visum is
toegekend, wordt een bevestiging hiervan per e-mail verstuurd. In de e-mail staat een link naar
een persoonlijke statuspagina, waar het NZeTA Nieuw-Zeeland gedownload kan worden. Print
het NZeTA en neem het mee op reis.

Spoedaanvraag
Reizigers die op korte termijn naar Nieuw-Zeeland willen vetrekken en nog geen NZeTA
aangevraagd hebben, kunnen een spoedaanvraag indienen. Hiervoor wordt per persoon € 17,50
extra in rekening gebracht. Spoedaanvragen worden met 90% kans al binnen een uur
goedgekeurd.

VisumBuitenland.nl
Eenvoudig online visums aanvragen | Molenstraat 18A - 2513 BK Den Haag

Pagina 3

