Reisinformatie Oman
VisumBuitenland.nl

Visum Oman
Belangrijke informatie over het visum voor Oman
Voor een reis naar Oman is een visum verplicht. Sinds 21 maart 2018 is het niet
meer mogelijk bij aankomst op het vliegveld een visum aan te vragen. Het
elektronische visum voor Oman kan online worden aangevraagd en wordt na
toekenning per e-mail verstuurd.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toerisme

Verblijfsduur

Maximaal 10 of 30 dagen per reis (afhankelijk van visumtype)

Normale levertijd

Gemiddeld 7 dagen

Spoedlevering

Gemiddeld 4 dagen

Kosten single-entry visum

€ 44,95 (10 dagen) of € 84,95 (30 dagen) per persoon

Kosten multiple-entry visum

€ 154,95 per persoon

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, creditcard, PayPal

Het toeristenvisum voor Oman kan eenvoudig online worden aangevraagd, als aan de
voorwaarden voor dit visum wordt voldaan. Open het formulier door op onderstaande knop te
klikken of te navigeren naar https://visumbuitenland.nl/oman

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 11-11-2020.
Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van het visum Oman vindt u op de
volgende pagina’s.
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Voor wie
Europese reizigers moeten voor vertrek naar Oman een visum aanvragen. Het Visa on Arrival dat
voorheen nog na aankomst op het vliegveld kon worden aangevraagd, wordt niet meer
aangeboden. Reizigers kunnen hun visum in plaats daarvan eenvoudig online aanvragen. Het
elektronische visum is geschikt voor toeristen die maximaal 30 dagen achter elkaar in het land
willen blijven. De meeste Nederlandse en Belgische vakantiegangers voldoen aan de
voorwaarden van het e-visum en kunnen daarom hun aanvraag online indienen.

Voorwaarden
Voor het online aanvragen van een visum Oman gelden de volgende voorwaarden:
●

U reist voor een vakantie naar Oman

●

U reist met een regulier paspoort

●

Uw paspoort is op het moment van aankomst in Oman nog minstens 6 maanden geldig
en bevat nog minimaal één lege pagina

●

U heeft een verblijfplaats geregeld en een ticket voor de terug- of doorreis geboekt voor
u in Oman aankomt

Personen die niet voor een vakantie, maar voor zaken, studie of (vrijwilligers-)werk naar Oman
reizen en personen die geen regulier paspoort, maar alleen een identiteitskaart, een
noodpaspoort of vreemdelingendocument hebben, voldoen niet aan de voorwaarden voor het
visum Oman. Is uw paspoort op het moment van aankomst in Oman korter dan 6 maanden
geldig? Vraag dan eerst een nieuw paspoort en pas daarna uw visum Oman aan.
Single-entry visum
Met een single-entry visum mag men slechts één keer in Oman aankomen. Met dit type visum is
het dus niet mogelijk om het land tussentijds te verlaten en later nogmaals het land te reizen.
Het single-entry visum Oman is er in twee varianten: een visum waarmee men maximaal 10
dagen in het land mag verblijven en een visum voor een verblijf van maximaal 30 dagen. Het
visum voor 10 dagen kost € 44,95 per persoon, het visum voor 30 dagen € 84,95 per persoon.

Multiple-entry visum
Reizigers die meerdere keren in Oman aankomen, wordt aangeraden een multiple-entry visum
aan te vragen. Met dit visum mag men binnen de geldigheidsduur van een jaar een onbeperkt
aantal keer in Oman aankomen. Elk afzonderlijk verblijf in het land mag maximaal 30 dagen
duren. De kosten voor dit visum Oman bedragen € 154,95 per persoon.
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Hoe aanvragen
Het visum voor Oman kan eenvoudig online worden aangevraagd. Het invullen van het
aanvraagformulier duurt slechts enkele minuten. In het aanvraagformulier vult u uw contact- en
paspoortgegevens en enkele gegevens over uw reis in. Na het invullen van het formulier
controleert u de ingevulde gegevens en voldoet u de kosten. De kosten voor het visum kunnen
veilig en snel via iDEAL, Bancontact, creditcard en PayPal worden voldaan. Daarna levert u een
scan of foto van uw paspoort en een pasfoto aan. Zodra deze documenten zijn goedgekeurd
wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Aanvragen worden gemiddeld na 7 dagen verwerkt. U ontvangt dan een bevestiging per e-mail
en sms en u hoeft uw visum Oman alleen nog uit te printen. Controleer wel altijd of de gegevens
op het visum overeenkomen met uw paspoortgegevens. Een fout in de paspoortgegevens kan
ervoor zorgen dat het visum niet aan het paspoort gekoppeld kan worden en ongeldig is. Een
toegekend visum is daarom nog geen garantie dat men daadwerkelijk het land in mag reizen.
Reizigers die een stempel van Israël in hun paspoort hebben kan bijvoorbeeld de toegang tot het
land ontzegd worden.

Spoedaanvraag
Reizigers die al op korte termijn naar Oman vetrekken en nog geen visum hebben, wordt
aangeraden een spoedaanvraag in te dienen. Hiervoor zet u in het aanvraagformulier een vinkje
bij de optie spoedaanvraag. Voor spoedaanvragen wordt een toeslag van € 17,50 in rekening
gebracht. Spoedaanvragen voor een visum Oman worden met voorrang in behandeling
genomen en gemiddeld na 4 dagen verwerkt. Omdat de immigratiedienst in uitzonderlijke
gevallen een uitvoerige steekproefcontrole doorvoert kan ook de verwerking van een
spoedaanvraag langer duren en kan voor de verwerkingsduur geen garantie gegeven worden.

Vragen?
Heeft u na het lezen van de informatie in deze brochure nog vragen over het visum Oman?
Bekijk dan de veel gestelde vragen op https://visumbuitenland.nl/oman/veel-gestelde-vragen of
neem contact op met VisumBuitenland.nl.
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