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Visum Vietnam 
Belangrijke informatie over het visum voor Vietnam 

 
Bent u van plan om naar Vietnam te reizen voor een vakantie of zakenreis? Voor 

een verblijf tot 30 dagen in het land vragen de meeste reizigers het e-visum 

Vietnam aan. Dit geldt onder andere voor reizigers uit Nederland en België. 

Reizigers uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk 

hebben een visum nodig als het verblijf in Vietnam langer dan 15 dagen duurt. 

 

Verplicht Ja 

Geschikt voor Toerisme, zakenreis of overstap 

Geldigheidsduur 30 dagen 

Verblijfsduur Maximaal 30 dagen 

Normale levertijd Gemiddeld 1 week 

Spoedlevering Gemiddeld 3 werkdagen 

Kosten € 49,95 per persoon 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, creditcard, PayPal, Trustly 
 

Dit document gaat over het e-visum Vietnam. Voldoet u aan de voorwaarden van dit visum? Dan 

kunt u uw aanvraag eenvoudig online indienen. Er is geen bezoek aan een ambassade, consulaat 

of visumkantoor nodig. Volg de stappen op visumbuitenland.nl/vietnam of klik op onderstaande 

groene knop. 

 

 
 

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 30-01-2023. Lees 

verder voor meer informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van een visum Vietnam. 

http://www.visumbuitenland.nl/vietnam
https://visumbuitenland.nl/vietnam
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Heb ik een visum nodig voor Vietnam? 

Sinds een aantal jaren wordt het door de Vietnamese ambassade afgeraden om het zogeheten 

visa on arrival aan te vragen voor een reis naar Vietnam. De ambassade van Vietnam kan 

namelijk niet meer garanderen dat u het land dan probleemloos kunt inreizen. U doet er dus 

goed aan niet naar Vietnam te reizen zonder vooraf een visum aan te vragen.1 Gelukkig kunt u 

het benodigde visum voor Vietnam eenvoudig online aanvragen. Dit geldt voor reizigers met de 

nationaliteit van een land in de Europese Unie, waaronder Nederland en België, maar ook voor 

reizigers met de nationaliteit van Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 

 

Is het e-visum Vietnam geschikt voor mijn reis? 

Het e-visum Vietnam is geschikt voor een vliegreis naar Vietnam, maar ook wanneer u in het land 

aankomt per boot (bijvoorbeeld tijdens een cruisevakantie) of over land kunt u het e-visum 

gebruiken. Het visum is verplicht voor zowel volwassen als minderjarige reizigers. Er is een 

uitzondering voor reizigers met de nationaliteit van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het 

Verenigd Koninkrijk, die het bijbehorende paspoort hebben. Als het verblijf in Vietnam korter dan 

16 dagen duurt, hebben reizigers uit deze landen voor een vakantie of zakenreis in Vietnam geen 

visum nodig. 

 

Visum geldig voor één toeristische of zakelijke reis 

Het e-visum is geldig voor een toeristische reis of zakenreis in Vietnam die maximaal 30 

opeenvolgende dagen duurt. Het visum Vietnam is een zogeheten single-entry visum. Als u aan 

alle voorwaarden voldoet, mag u met dit visum dus één keer naar Vietnam reizen. Wilt u langer 

dan 30 dagen in Vietnam blijven of wilt u in het land werken, vrijwilligerswerk doen of studeren? 

Of voldoet u niet aan een of meerdere voorwaarden van het e-visum? Dan kunt u het visum voor 

Vietnam niet online aanvragen en dient u contact op te nemen met het consulaat of de 

ambassade van Vietnam voor een ander visum. 

 

Voordelen van het online aan te vragen visum Vietnam 

In tegenstelling tot een fysiek visum, is het e-visum eenvoudig vanaf uw laptop, computer, tablet 

of smartphone online aan te vragen. Als zowel u als uw reisdoel voldoen aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan het gebruik van het e-visum, is het dus veel eenvoudiger en goedkoper om 

dit visum aan te vragen. Hieronder vindt u alle voorwaarden waaraan u moet voldoen om het e-

visum aan te kunnen vragen. 

 

  

 
1 Reizigers met een geldig paspoort van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje of het Verenigd Koninkrijk kunnen wel zonder 
visum naar Vietnam vertrekken als ze niet langer dan 15 dagen in Vietnam verblijven. Alleen in dit geval hebben zij voor 
hun verblijf in het land geen visum nodig. Voor een verblijf van langer dan 15 dagen dienen ook deze reizigers voor vertrek 
een visum aan te vragen. 

https://visumbuitenland.nl/vietnam/ambassade-consulaat
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Voorwaarden online aanvragen visum Vietnam 

Net zoals de meeste andere Europese reizigers, kunnen Nederlandse en Belgische reizigers het 

visum Vietnam online aanvragen. Controleer voordat u een visum aanvraagt of dit ook voor u 

geldt. Heeft u niet de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie, Zwitserland of het 

Verenigd Koninkrijk? Ook dan kunt u gemakkelijk opzoeken of u het e-visum kunt aanvragen. 

 

Gebruik het visum op de juiste manier 

Let op: een afgegeven visum is geen garantie dat u zonder meer naar Vietnam mag reizen. De 

immigratiedienst van het land kan reizigers de toegang tot het land altijd weigeren. Dat kan 

bijvoorbeeld gebeuren als vermoed wordt dat de reiziger een ander reisdoel heeft dan 

toegestaan met het visum, maar ook als de immigratiedienst denkt dat u een mogelijk risico 

vormt voor het land. In verreweg de meeste gevallen kunnen reizigers met het visum Vietnam 

het land echter ongehinderd inreizen. Reizigers die gebruik willen maken van het e-visum dienen 

te allen tijde rekening te houden met de volgende voorwaarden. 

 

• Het visum is geschikt voor toeristische reizen, familiebezoek en zakenreizen 

 

Het doel van uw reis moet vallen onder de reisdoelen die zijn toegestaan met het e-visum. Zo 

mag u het e-visum gebruiken voor een vakantie, om te backpacken, om een rondreis of een 

andere toeristische reis te maken, om bezoek te brengen aan vrienden of familie, maar ook voor 

een zakelijke bijeenkomst of conferentie, of voor een reis in dienst van een niet-Vietnamese 

organisatie. Het is daarentegen niet toegestaan om bijvoorbeeld in dienst te treden bij een 

Vietnamese organisatie (ook niet om vrijwilligerswerk te doen). 

 

• Het e-visum is goed voor één reis naar Vietnam 

 

Het visum kan gebruikt worden voor één reis van maximaal 30 dagen. Voor een nieuwe reis naar 

Vietnam dient u dus een nieuw e-visum aan te vragen. Het is ook mogelijk om het e-visum 

eenmalig te verlengen. Dat kan alleen bij een kantoor van de immigratiedienst in Vietnam zelf en 

alleen in het Vietnamees.2 

 

• Visum alleen geldig in combinatie met geldig paspoort 

 

Het visum is alleen geldig in combinatie met een geldig regulier paspoort. Dit moet hetzelfde 

paspoort zijn als het paspoort dat gebruikt is om het visum aan te vragen en dit paspoort moet  

vanaf uw aankomstdatum in Vietnam nog minstens 6 maanden geldig zijn. Het is niet mogelijk 

 
2 Het is over het algemeen lastig om deze verlenging te regelen. Er zijn een aantal reisorganisaties in Vietnam die tegen een 

vergoeding kunnen helpen om het e-visum in het land zelf te verlengen, maar dit wordt niet aanbevolen. Het is 
gemakkelijker om Vietnam kort te verlaten en vanuit een buurland opnieuw een e-visum aan te vragen. 

https://visumbuitenland.nl/nationaliteiten?filter-destination=vietnam#getnationality
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om een e-visum aan te vragen met een noodpaspoort, een Duits kinderpaspoort, een ID-kaart of 

een verblijfsvergunning. 
 
Houd rekening met de toegestane aankomst- en vertreklocaties  

Als u gebruikt wilt maken van het e-visum, moet u Vietnam inreizen via een van de toegestane 

aankomstlocaties. U moet het land ook weer verlaten via een van de aangewezen luchthavens, 

grensposten of zeehavens. U moet in het aanvraagformulier aangeven op welke locatie u 

Vietnam in- en uitreist. Wilt u na toekenning van het visum nog afwijken van (een van) deze 

locaties? Officieel is dat niet toegestaan en moeten uw daadwerkelijke aankomst- en 

vertreklocatie overeenkomen met de locaties die u gekozen heeft bij het invullen van het 

visumaanvraagformulier.3 Zie de tabel hieronder voor de locaties waar u uit kunt kiezen. 

 

Toegestane aankomstlocaties 

 

Luchthavens (vliegreis) Cat Bi |Cam Ranh | Can Tho | Da Nang |  

Noi Bai | Phu Bai |Phu Quoc | Tan Son Nhat 

Grensposten (aankomst over land) Bo Y | Cha Lo | Cau Treo | Huu Nghi | Ha 

Tien | Lao Bao | Lao Cai | Moc Bai | Mong Cai 

| Nam Can | Song Tien | Tinh Bien | Xa Mat |  

Tay Trang | Na Meo | La Lay 

Zeehavens (aankomst per boot) Chan May | Da Nang | Duong Dong | Hon Gai 

| Hai Phong | Nha Trang | Quy Nhon | Ho 

Chi Minh City | Vung Tau 

 

Screening van aanvragers van het e-visum Vietnam 

Reizigers naar Vietnam mogen geen risico vormen voor de volksgezondheid of veiligheid van 

Vietnam en zijn inwoners. Om deze reden wordt in het aanvraagformulier gevraagd of de reiziger 

waarvoor een visum wordt aangevraagd in de afgelopen drie jaar Vietnam is uitgezet. Als dit zo 

is, kan het e-visum niet worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat de kans dat een 

visumaanvraag geweigerd wordt groter is voor reizigers die ooit een strafbaar feit hebben 

gepleegd (en waarvan dit bekend is bij de Vietnamese immigratiedienst). 

 

Ingangsdatum en geldigheid van het visum Vietnam 

Het visum Vietnam heeft een totale geldigheidsduur van 30 dagen en kan dan ook gebruikt 

worden voor een reis van maximaal 30 dagen. Het aantal dagen dat u daadwerkelijk in Vietnam 

mag blijven met het e-visum, hangt af van uw aankomstdatum. U geeft in het aanvraagformulier 

aan op welke dag u verwacht in Vietnam aan te komen en daarmee kiest u zelf de ingangsdatum 

 
3 Besluit u na het aanvragen van uw visum uw aankomst- of vertreklocatie te veranderen? Dat is officieel niet toegestaan. 
Ondanks dat er verhalen zijn van reizigers die het is gelukt via een andere locatie het land te betreden of te verlaten dan 
aangegeven in het formulier, wordt dit niet aangeraden. Wilt u de zekerheid hebben dat u hierdoor niet in de problemen 
komt tijdens uw reis, vraag dan een nieuw e-visum Vietnam aan. 
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van het visum. De geldigheid van het visum gaat in op de datum die u hier invult. De 

verloopdatum is altijd precies 30 dagen na de ingangsdatum. 

 

Toegestane verblijfsduur op basis van daadwerkelijke aankomstdatum 

De toegestane verblijfsduur komt overeen met de geldigheidsduur van het visum. Een verblijf in 

Vietnam met een e-visum mag dus nooit langer dan 30 dagen duren. De totale toegestane 

verblijfsduur in Vietnam is afhankelijk van de daadwerkelijke datum waarop de reiziger in het 

land aankomt. De datum waarop u uit het land vertrekt mag nooit meer dan 30 dagen na de 

gekozen ingangsdatum van het visum liggen. Als u later in Vietnam aankomt dan de 

aankomstdatum die u heeft opgegeven, vermindert het totaal aantal dagen dat u in het land mag 

verblijven. Reist u bijvoorbeeld 5 dagen later naar Vietnam dan de ingangsdatum van het visum? 

Dan mag u nog maximaal 25 aaneengesloten dagen in Vietnam verblijven.  

 

Zodra uw visumaanvraag in behandeling is genomen, kunt u de gekozen ingangsdatum niet 

meer veranderen. De geldigheidstermijn van het visum staat vanaf dat moment dus vast. Als u 

daarna besluit dat u op een andere datum naar Vietnam wilt reizen en alsnog 30 dagen in het 

land wilt verblijven, zult u dus een nieuwe aanvraag moeten indienen met de juiste data. 

 

Wat als de reisplannen nog wijzigen? 

VisumBuitenland.nl verwerkt visumaanvragen vrijwel direct na ontvangst van alle benodigde 

gegevens en documenten. Wanneer de aanvraag eenmaal in behandeling is genomen, kunt u de 

informatie en documenten behorend bij uw aanvraag niet meer wijzigen. Het correct aanleveren 

van alle benodigde informatie en documenten voor uw visumaanvraag is dus erg belangrijk. 

 

Heeft u een fout gemaakt? Alle gegevens kunnen nog gewijzigd worden totdat een 

visumspecialist uw documenten heeft gekeurd. Zijn uw documenten al goedgekeurd en is uw 

aanvraag in behandeling genomen? In de volgende gevallen is het niet nodig om de informatie te 

wijzigen om de geldigheid van het visum te behouden: 

 

• u komt op een andere datum dan de ingevulde verwachte aankomstdatum (de 

ingangsdatum van uw visum) aan in Vietnam; 
 

• de datum van uw aankomst en vertrek uit Vietnam dienen wel binnen de 

geldigheidstermijn van uw visum te liggen; 

 

• het in het aanvraagformulier ingevulde overnachtingsadres in Vietnam is gewijzigd of 

onjuist; 
 

• uw woonadres is gewijzigd of onjuist, of een of meer van de overige contactgegevens zijn 

onjuist. 
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Fouten die problematisch zijn voor de geldigheid van het visum 

Er zijn ook fouten die wel een probleem vormen. Het gaat hierbij om fouten in de gegevens die 

belangrijk zijn voor de geldigheid van uw visum. Ook voor fouten in deze gegevens geldt dat ze 

niet meer gewijzigd kunnen worden nadat uw documenten zijn beoordeeld door 

VisumBuitenland.nl en uw aanvraag in behandeling is genomen. Vóór de beoordeling van uw 

documenten kan dat nog wel. Fouten in deze gegevens leiden tot afwijzing van een aanvraag of 

zorgen ervoor dat een eventueel toch toegekend visum ongeldig is. Dit geldt voor de volgende 

situaties: 

 

• u heeft uw naam verkeerd ingevuld of een andere spelling gebruikt dan op uw paspoort; 

 

• u heeft een fout gemaakt bij het invullen van uw paspoortnummer, uw nationaliteit of de 

landcode van uw paspoort; 

 

• u heeft een fout gemaakt in de afgiftedatum en/of de verloopdatum van uw paspoort; 

 

• de vermelding van uw geslacht op het visum is niet hetzelfde als op uw paspoort; 

 

• uw geboortedatum is niet correct ingevuld. 

 

Als u een fout heeft gemaakt in een van deze gegevens, is uw visum niet geldig. De enige manier 

om dit op te lossen is door een nieuw visum aan te vragen. Controleer daarom altijd zeer 

nauwkeurig of alle ingevulde informatie volledig en correct is. Zo voorkomt u onnodige extra 

kosten. 

 

Vraag in drie eenvoudige stappen uw visum Vietnam aan 

Het enige wat u vastgelegd moet hebben voordat u begint met uw aanvraag zijn een eerste 

overnachtingsplek in Vietnam en uw aankomst- en vertreklocatie. U kunt uw visum dus al ruim 

voor vertrek aanvragen. Hoewel ook een spoedaanvraag tot de mogelijkheden behoort, is het 

aan te raden op tijd te beginnen met uw visumaanvraag. 

 

U vraagt het visum Vietnam aan in drie eenvoudige stappen, die binnen vijf tot tien minuten te 

doorlopen zijn. Zorg voordat u begint dat u de paspoortgegevens van alle reizigers die een visum 

nodig hebben bij de hand heeft. 

 

Stap 1 | Vul het aanvraagformulier in 
 

• Open het online aanvraagformulier van het e-visum Vietnam. 
  

• Vul uw contactgegevens en de gegevens met betrekking tot de reis in. 
 

o U mag bij het kiezen van de ingangsdatum van het visum een schatting maken, 

maar zorg ervoor dat uw uiteindelijke aankomst- en vertrekdatum binnen de 

geldigheidstermijn van het visum vallen. Houd er rekening mee dat de 

geldigheidsduur en de toegestane verblijfsduur ingaan op de datum die u hier 

https://visumbuitenland.nl/vietnam/aanvragen
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kiest. Wat betreft het overnachtingsadres in Vietnam hoeft u slechts de 

contactgegevens van één overnachtingsplaats in te vullen. 

 

• Vul de gegevens van alle reizigers in waarvoor u een visum wilt aanvragen. 

 

o Wilt u een groepsaanvraag indienen om zo ook voor andere reizigers een visum 

aan te vragen? Door op de knop ‘Voeg een reiziger toe’ te klikken, voegt u 

reizigers toe aan het formulier. Vraag bij een groepsaanvraag altijd om 

toestemming van de andere reizigers voor wie u het formulier invult. Vraag na 

het invullen van het formulier ook altijd aan iedere reiziger of de voor deze 

reiziger ingevulde gegevens correct zijn.4 

 

• Als u van alle reizigers de bevestiging heeft dat de gegevens correct zijn, klikt u op 

‘Visums aanvragen’. U komt dan op de controlepagina. Controleer hier nogmaals  

aandachtig of alle ingevulde gegevens kloppen. 
 

o Ook een goedgekeurd visum is alleen geldig als alle ingevulde gegevens correct 

zijn. 
 

o Let op eventueel verkeerde correcties en/of aanvullingen van de automatische 

aanvulfunctie van uw browser, zoals een andere spelwijze van uw naam of 

gegevens van andere personen voor wie u geen visum aanvraagt. 
 

o Als aanvrager bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid 

van de aangeleverde gegevens.  

 

Stap 2 | Betaal de kosten en lever de benodigde documenten aan 

Nadat u het formulier voor uw visumaanvraag volledig en correct heeft ingevuld, kunt u veilig de 

betaling voldoen. Dit kan met iDeal, Bancontact, PayPal, Trustly of creditcard. Creditcards van 

Visa, Mastercard en American Express worden geaccepteerd. De kosten voor een reguliere 

aanvraag (zonder spoedlevering) van het visum Vietnam bedragen € 49,95 per persoon. Dit is het 

totaalbedrag en hier komen dus geen extra kosten meer bij.  

 

Optionele spoedlevering, registratie van uw reis en CO2-compensatie 

De totaalprijs van een standaardaanvraag van € 49,95 per persoon betaalt u als u geen 

gebruikmaakt van extra opties. Mocht u bijvoorbeeld gebruik willen maken van een 

spoedlevering, dan betaalt u daarvoor een toeslag van € 17,50 per visum. U ontvangt het visum 

dan binnen gemiddeld 3 werkdagen. Nederlandse en Duitse reizigers kunnen er bij het invullen 

van het aanvraagformulier ook voor kiezen om hun verblijf te registreren bij de ambassade van 

 
4 Dient u een visumaanvraag in voor een minderjarig kind? Dan heeft u toestemming nodig van ten minste een van de 
ouders of gezaghebbenden. Deze ouder/gezaghebbende dient te bevestigen dat de aanvraag voor het kind volledig juist is 
ingevuld. Voor reizen met kinderen moet u bovendien rekening houden met bepaalde regels die zijn ingesteld om 
kinderontvoering te voorkomen. Lees hier meer over op www.kinderontvoering.org. 

https://visumbuitenland.nl/vietnam/kosten
http://www.kinderontvoering.org/
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hun thuisland in Vietnam. Ook voor het gebruik van deze extra optie wordt een toeslag in 

rekening gebracht. 

 

In het aanvraagformulier kunnen alle reizigers er bovendien al voorafgaand aan hun reis voor 

kiezen om de CO2-uitstoot van hun reis te compenseren. De hoogte van het bedrag voor deze 

vrijwillige aanvullende optie wordt berekend aan de hand van de geschatte uitstoot van een 

rechtstreekse heen- en terugvlucht in economyclass van het woonland van de reiziger naar 

Vietnam. 

 

Pasfoto en scan of foto van het paspoort 

Nadat de betaling gelukt is, voegt u een pasfoto en een scan of foto van de informatiepagina van 

uw paspoort toe aan uw visumaanvraag. De instructies met betrekking tot het uploaden van 

deze documenten zijn terug te vinden op de aanleverpagina. Er zijn bepaalde eisen waar de foto 

die u aanlevert als pasfoto aan moet voldoen. Zo moet de foto scherp zijn en moet de aanvrager 

serieus en recht in de camera kijken. Bovendien moet de foto een lichte en egale achtergrond 

hebben. Het mag ook een selfie zijn, zo lang deze maar aan de genoemde eisen voldoet. 

 

Paspoortinformatie moet volledig leesbaar zijn op de foto of scan 

Ook de digitale kopie van de informatiepagina van het paspoort moet aan bepaalde eisen 

voldoen. Zo moet alle informatie goed leesbaar zijn en mag er geen enkel gedeelte bedekt zijn 

(bijvoorbeeld door een vinger). Het is niet toegestaan informatie weg te strepen of onleesbaar te 

maken. Een bewerkte kopie van uw paspoort kan niet gebruikt worden voor uw visumaanvraag. 

Het is wel toegestaan om een kopie in zwart-wit te uploaden. 

 

Verwerking van uw visumaanvraag 

De aanvraag kan pas worden verwerkt wanneer alle documenten voor alle reizigers correct zijn 

aangeleverd. Een visumspecialist van VisumBuitenland.nl controleert of de documenten aan alle 

eisen voldoen en laat u per e-mail weten of dit zo is. Voldoen de documenten (nog) niet aan de 

voorwaarden? Dan kunt u ze opnieuw aanleveren. U ontvangt een e-mail zodra alle documenten 

voor uw aanvraag zijn goedgekeurd en uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Vanaf dit 

moment duurt het bij een standaardaanvraag gemiddeld een week voordat u het visum 

ontvangt. 

 

Stap 3 | Uw visum uitprinten en meenemen op reis 

Per e-mail ontvangt u verschillende berichten met betrekking tot uw aanvraag. Zo ontvangt u een 

e-mail wanneer uw betaling is ontvangen, zodra de door u geüploade documenten zijn 

goedgekeurd en op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd. In elk van deze e-mails vindt u 

een link naar uw beveiligde persoonlijke statuspagina. Op deze persoonlijke pagina kunt u op elk 

gewenst moment de status van uw aanvraag bekijken. Heeft u geen e-mail(s) ontvangen? 

Controleer dan ook uw map met ongewenste e-mail. Als u ook in die map geen enkele van de 

genoemde e-mails kunt vinden, dan kunt u de status van uw aanvraag ook online opzoeken.  

https://visumbuitenland.nl/amerika/nieuws/uitleg-co2-compensatie
https://visumbuitenland.nl/contact
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Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u het visum bekijken en downloaden vanaf uw 

persoonlijke statuspagina. U dient het visum voor alle reizigers tweemaal te printen. Dit mag 

zowel in kleur als in grijstinten. Controleer ook na afgifte nogmaals voor alle reizigers of de 

gegevens op het visum juist zijn. Let daarbij vooral op de volgende gegevens: 

 

• Paspoortnummer 

 

• volledige naam zoals vermeld op het paspoort 

 

• geboortedatum 

 

• geboorteland zoals op het paspoort 

 

• afgifte- en verloopdatum van het paspoort 

 

• het geslacht van de reiziger zoals vermeld op het paspoort 

 

Vergeet niet dat elke reiziger twee geprinte exemplaren van het visum mee moet nemen op reis. 

Elke reiziger moet bij aankomst in Vietnam een exemplaar inleveren en het andere exemplaar 

moet ingeleverd worden wanneer men het land weer verlaat. Controleer net voordat u naar het 

land vertrekt ook of u nog rekening moet houden met eventuele coronamaatregelen in Vietnam. 

 

Wat als mijn visumaanvraag wordt afgekeurd? 

Visumaanvragen voor Vietnam worden in het overgrote deel van de gevallen goedgekeurd. Als 

uw aanvraag toch wordt afgekeurd, dan is de reden hiervoor lastig te achterhalen. De 

immigratiedienst van het land geeft namelijk nooit uitleg omtrent afwijzingen van 

visumaanvragen. Heeft u uw visumaanvraag ingediend bij VisumBuitenland.nl? Dan ontvangt u 

het volledige aankoopbedrag terug als uw aanvraag wordt afgekeurd.5 Dit geldt echter alleen 

voor reizigers voor wie nog niet eerder een visumaanvraag voor Vietnam is afgekeurd. Als een 

aanvraag wordt afgekeurd, zijn dit de meest voor de hand liggende redenen: 

 
• U komt niet in aanmerking voor het visum, omdat u niet aan alle voorwaarden voldoet. 

 

• U heeft het aanvraagformulier verkeerd ingevuld. Het maakt niet uit of dit bewust of 

onbewust is gebeurd. 

 

• U heeft het aanvraagformulier niet volledig ingevuld. 

 

• De door u aangeleverde documenten voldoen niet aan de voorwaarden. 

 

Controleer in het geval van een afgekeurde visumaanvraag altijd eerst of u het 

aanvraagformulier goed had ingevuld. De meeste gegevens die u in het aanvraagformulier heeft 

 
5 VisumBuitenland.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomt uit een afgekeurde of te  laat 

goedgekeurde visumaanvraag. Lees ook de algemene voorwaarden. 

https://visumbuitenland.nl/vietnam/corona
https://visumbuitenland.nl/algemene-voorwaarden
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ingevuld zijn terug te vinden in de eerste bevestigingsmail die u van VisumBuitenland.nl heeft 

ontvangen. Ontdekt u dat u een fout heeft gemaakt bij het invullen? Dan kunt u een nieuwe 

visumaanvraag indienen met de correcte informatie.  

 

Als u geen fouten kunt ontdekken in de door u ingevulde gegevens, dien dan geen nieuwe 

visumaanvraag in. De nieuwe aanvraag wordt namelijk naar alle waarschijnlijkheid ook 

afgekeurd. U kunt in dit geval wel een fysiek visum aanvragen bij de ambassade van Vietnam. 

 

Met spoed een visum voor Vietnam nodig? 

Als u het visum Vietnam in korte tijd nodig heeft, kunt u het beste een spoedaanvraag indienen. 

In het geval van een spoedaanvraag wordt het visum gemiddeld binnen 3 werkdagen geleverd. 

Als u kiest voor een spoedaanvraag, verwerkt VisumBuitenland.nl uw aanvraag ook buiten 

kantoortijden binnen 24 uur en in de meeste gevallen al binnen één uur. Voor spoedaanvragen 

geldt een toeslag van € 17,50 per persoon. 

 

Levertijd gaat pas in na ontvangst van uw documenten 

Let op: ook voor spoedaanvragen geldt dat de gemiddelde levertijd pas ingaat wanneer alle 

vereiste documenten in goede orde zijn ontvangen. VisumBuitenland.nl kan nooit garanderen 

dat een visum daadwerkelijk binnen de gemiddelde levertijden wordt toegekend. Dit omdat de 

Vietnamese immigratiedienst beslist over de goedkeuring van aanvragen. Door grote drukte bij 

de immigratiedienst, technische storingen of eventuele vertragingen door officiële feestdagen 

kan het voorkomen dat een aanvraag vertraging oploopt. Om deze reden worden dan ook alleen 

gemiddelde levertijden genoemd en nooit maximale levertijden. 

 

Houd er rekening mee dat een aanvraag die wat langer duurt dan gemiddeld geen grotere kans 

heeft om afgekeurd te worden en dat het normaal is dat er een paar dagen zitten tussen de 

beoordeling van verschillende aanvragen binnen een groepsaanvraag. 

 

Overige vragen over uw visumaanvraag voor Vietnam? 

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Bekijk dan de antwoorden op de veelgestelde 

vragen over het visum Vietnam via de website. Heeft u vragen over een lopende visumaanvraag 

voor Vietnam, ingediend via VisumBuitenland.nl? Bekijk voor informatie over de status van uw 

aanvraag altijd eerst uw statuspagina. Op deze pagina vindt u ook advies over wat te doen als uw 

aanvraag langer in behandeling is dan gemiddeld. De link naar uw persoonlijke statuspagina 

vindt u in verschillende e-mails die u van VisumBuitenland.nl heeft ontvangen. U kunt de status 

van uw visumaanvraag voor Vietnam ook altijd via de website terugvinden. Heeft u toch nog 

vragen? Dan kunt u ook op een andere manier contact opnemen. 

https://visumbuitenland.nl/vietnam/veel-gestelde-vragen
https://visumbuitenland.nl/vietnam/veel-gestelde-vragen
https://visumbuitenland.nl/contact
https://visumbuitenland.nl/contact
https://visumbuitenland.nl/vietnam/veel-gestelde-vragen

