
AANVRAAGFORMULIER VISUM

VISUM TYPE

Naam

Woonadres

Naam vader  Nationaliteit vader

Naam moeder  Nationaliteit moeder

Straat Huisnummer

 EmailadresTelefax  Telefoonnummer

Verblijfplaats in Angola Stad

Geboorteplaats

Geboorteland

Oorspronkelijke nationaliteit  Huidige nationaliteit  Paspoort N°

Beroep  Functie

 Organisatie Werkadres

Provincie   Gemeente

Wijk Straat Huisnummer

Gepasseerde grenspost Datum laatste aankomst in Angola / /

DatumHandtekening van de aanvrager

Burgerlijke staat Geslacht Geboortedatum / /

Plaats van afgifte  Afgiftedatum Geldigheidsdatum / // /

PostcodeStad   Straat en N°   

IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER

REPUBLIEK ANGOLA
CONSULAAT-GENERAAL VAN DE REPUBLIEK ANGOLA

IN ROTTERDAM

Persoon of entiteit die zich verantwoordelijk stelt voor uw verblijf 

Naam van de persoon of organisatie om contact mee op te nemen in Angola 

Compleet adres in Angola
 Te passeren grenspost/ /Geplande aankomstdatum in Angola

/ /



Aanvullende gegevens

Heeft u eerder naar Angola gereisd? Ja

Heeft u al eens een Verblijfsvergunning ontvangen? Ja

Heeft u al eens een Werkvisum ontvangen? Ja

Bent u de toegang tot Angola al eens ontzegd? Ja

Bent u Angola al eens uitgezet? Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Gegevens voor een aanvraag van een toeristenvisum

Doel van het bezoek _______________________________

Uit te voeren activiteit cultureel sportief recreatief  

Begindatum activiteit

Einddatum activiteit

/ /

/ /

Gegevens voor een aanvraag van een werkvisum

Te vervullen functie _______________________________ 

Begindatum contract

Einddatum contract

Emailadres organisatie in Angola _______________________________ 

/ /

/ /

In te vullen door de Diplomatieke Post

Advies van de verantwoordelijke van de Diplomatieke Post  

De verantwoordelijke

Datum Leesbare handtekening/ /
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