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Visum Sri Lanka
Belangrijke informatie over het visum voor Sri Lanka
Alle reizigers naar Sri Lanka zijn verplicht een visum (ETA) aan te vragen.
Onderstaande gegevens gelden zowel voor het zakenvisum, toeristenvisum als
voor het overstapvisum.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toerisme, zakenreizen, overstappen

Geldigheidsduur

30 dagen, verlenging mogelijk (48 uur voor overstappen)

Normale levertijd

Binnen 72 uur

Spoedlevering

Gemiddeld 23 minuten

Kosten

€14,95 per persoon (zakelijk: €24,95)

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal

Het aanvragen van het visum voor Sri Lanka kan eenvoudig online met een digitaal
aanvraagformulier. Open het formulier door op onderstaande knop te klikken of te navigeren
naar https://visumbuitenland.nl/sri-lanka

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 01-04-2020.
Meer informatie en de voorwaarden van het visum voor Sri Lanka vindt u op de volgende
pagina’s.
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Voor wie
Het online aan te vragen visum, ook wel ETA of e-visum Sri Lanka genoemd, is geschikt voor
toeristen en zakenreizigers. Om in aanmerking te komen voor dit visum moet wel aan enkele
voorwaarden worden voldaan en mag de maximale geldigheidsduur niet worden overschreden.
Lees in dit document met welke voorwaarden en termijnen u rekening moet houden, alsmede
hoe u het visum voor Sri Lanka kunt aanvragen.

Voorwaarden
Alleen indien u aan de volgende voorwaarden voldoet is het mogelijk een visum Sri Lanka aan te
vragen en na toekenning te gebruiken:
•

Uw paspoort is na aankomst in Sri Lanka nog minimaal zes maanden geldig

•

U heeft uw visum uitgeprint en neemt het mee naar Sri Lanka

•

U kunt bij aankomst al uw ticket voor de terugvlucht laten zien

•

U kunt aantonen voldoende financiële middelen te bezitten om het verblijf te bekostigen

•

U treedt niet in dienst bij een organisatie die gevestigd is in Sri Lanka

•

U voert in Sri Lanka geen betaald of onbetaald vrijwilligerswerk uit

•

U gaat niet deelnemen aan politieke of journalistieke bijeenkomsten

Let op: zoals hierboven vermeld is het noodzakelijk dat u bij aankomst in Sri Lanka al een ticket
bezit voor uw door- of terugvlucht. Het is echter niet noodzakelijk al een ticket voor de heen
en/of terugvlucht geboekt te hebben om het visum Sri Lanka aan te vragen. U kunt dus ook eerst
het visum Sri Lanka aanvragen en daarna pas de vliegtickets boeken.

Geldigheid
Standaard is het visum Sri Lanka 30 dagen geldig. Wilt u langer dan 30 dagen in Sri Lanka
verblijven? Vraag dan na aankomst verlenging aan. Dat doet u bij het Immigration Services
Centre in Colombo. Na verlenging kunt u nog 60 dagen extra in Sri Lanka verblijven (90 dagen in
totaal).
Geldigheid paspoort
Let op: het visum Sri Lanka is gekoppeld aan een specifiek paspoort. Indien u na toekenning van
het visum een nieuw paspoort in gebruik neemt kan het reeds toegekende visum hier niet aan
worden gekoppeld. Er moet dan opnieuw een aanvraag worden ingediend (en betaald) om
alsnog naar Sri Lanka te mogen reizen.
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Hoe aanvragen
Het aanvragen van het visum Sri Lanka is eenvoudig. Hiervoor gaat u naar de website
VisumBuitenland.nl en klikt u op ‘Sri Lanka’. Vervolgens vult u de aankomstdatum en uw emailadres in en klikt u op ‘Nu aanvragen’. U ziet nu het aanvraagformulier op uw scherm; dit vult
u in en u klikt op ‘’Visums aanvragen’. Na alle ingevulde gegevens nogmaals gecontroleerd te
hebben voert u de betaling uit, waarna de aanvraag direct in behandeling wordt genomen.
Doorgaans wordt het visum Sri Lanka binnen 72 uur toegekend. Hiervan ontvangt u een
bevestiging per e-mail, met een link om het visum te downloaden. Print het vervolgens uit en
neem het mee naar Sri Lanka.
Spoedaanvragen
Vliegt u al binnen 72 uur naar Sri Lanka en heeft u nog geen visum geregeld? Dien dan meteen
een spoedaanvraag in. Spoedaanvragen voor het visum Sri Lanka worden doorgaans binnen 23
minuten toegekend. Hiervoor geldt een toeslag van €17,50 per reiziger. Houd er wel rekening
mee dat ook in het geval van een spoedaanvraag geen zekerheid kan worden gegeven over het
tijdig ontvangen van het visum. De immigratiedienst van Sri Lanka behoudt zich het recht voor
steekproefsgewijs aanvragen te selecteren voor een uitgebreidere controle, wat in vertraging kan
resulteren.
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