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Visum Cambodja
Belangrijke informatie over de visumplicht in Cambodja
Als u op vakantie of zakenreis wilt gaan naar Cambodja moet u rekening houden met
de verplichting om een geldig visum te bezitten. Het visum Cambodja kan online
worden aangevraagd, als aan de vereisten in dit document wordt voldaan.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toeristisch en zakelijk

Geldigheidsduur

90 dagen geldig

Verblijfsduur

30 dagen verblijf

Normale levertijd

Ongeveer een week

Spoedlevering

Gemiddeld na 3 dagen

Kosten

€54,95

Betaalmethoden

iDeal, Bancontact, Creditcard, Paypal

Er bestaan verschillende soorten visums voor Cambodja. Deze brochure gaat over de elektronische
variant, welke online via VisumBuitenland.nl/Cambodja kan worden aangevraagd. Reizigers die langer
dan 30 dage in Cambodja willen verblijven of niet voldoen aan de vereisten zoals genoemd in dit
document, kunnen een fysiek visum aanvragen bij de ambassade of het consulaat.

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 27-11-2018.
Lees alle pagina’s van dit document om ongewenste verrassingen tijdens uw reis te voorkomen.
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Voor wie
Cambodja kent een visumplicht. Dat wil zeggen dat het land niet mag worden betreden zonder een
geldig visum te bezitten. De eenvoudigste manier om aan deze verplichting te voldoen is door deze
online aan te vragen. Het visum Cambodja online aanvragen is mogelijk voor:
-

Reizigers met de Nederlandse of Belgische nationaliteit

-

Reizigers van alle leeftijden (ook minderjarigen hebben een visum nodig)

-

Reizigers met een toeristisch of zakelijk reisdoel

-

Reizigers die minder dan 30 dagen in Cambodja verblijven

In tegenstelling tot de meeste landen wordt pas bij aankomst in Cambodja gecontroleerd of u een
geldig visum bezit. Mocht u het visum op het laatste moment hebben aangevraagd, en het nog niet
hebben ontvangen bij vertrek, dan is dat dus geen probleem. Wel moet u een visum bezitten om
voorbij de paspoortcontrole in Cambodja te geraken.

Voorwaarden voor de online aanvraagprocedure
Er zijn een aantal restricties van toepassing op de visumvariant die online is aan te vragen. Het gaat
hierbij om de volgende aspecten:
Aankomstlocaties
Het elektronische visum voor Cambodja is te gebruiken bij de drie grootste luchthavens van het land:
-

Phnom Penh

-

Siem Reap

-

Sihanoukville

Het elektronische visum voor Cambodja is tevens te gebruiken bij de vier meest gebruikte
grensposten:
-

Cham Yeam

-

Poi Pet

-

Bavet

-

Tropaeng Kreal

Let op: alleen op de bovenstaande zeven locaties kan Cambodja worden betreden met een visum dat
online is aangevraagd. Reizigers die elders arriveren komen niet in aanmerking voor dit visumtype en
dienen een fysiek visum te regelen door een bezoek te brengen aan het consulaat.
Het verlaten van Cambodja mag vanaf elk vliegveld en elke grensovergang. Het is niet nodig om bij
aankomst al te weten waar en wanneer het land weer wordt verlaten.
Paspoortvereisten voor Cambodja
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Het paspoort van elke reiziger moet nog minimaal zes maanden geldig zijn op het moment van
aankomst in Cambodja. Indien het paspoort geen zes maanden meer geldig is, wordt geen toegang
verleend, ook niet indien een visum is toegekend.
Het visum voor Cambodja is alleen geldig indien het wordt gebruikt in combinatie met het paspoort
dat werd gebruikt om het visum te verkrijgen. Het paspoortnummer staat immers op het visum
vermeld.
Tweemaal uitprinten
Op het moment dat de aanvraag voor het visum voor Cambodja wordt goedgekeurd wordt een e-mail
verstuurd naar de persoon die de aanvraag heeft ingediend. Daarin staat een link naar de statuspagina
op VisumBuitenland.nl. Op die statuspagina is een overzicht te vinden van alle reizigers waarvoor in
één aanvraagformulier een visum voor Cambodja is aangevraagd. Naast de naam van de reiziger staat
of het visum is toegekend. Indien/zodra dat het geval is, kan het visum worden gedownload middels
de downloadknop naast de naam in het overzicht.
Het is van groot belang dat elk visum tweemaal wordt uitgeprint. Elke reiziger dient bij aankomst één
geprint exemplaar van het visum in te leveren. Omdat ook op een later moment nog naar het visum
kan worden gevraagd (o.a. bij het verlaten van Cambodja) is dient de tweede print van hetzelfde visum
de gehele reis bij het paspoort in de handbagage bewaard te worden.

Geldigheidsperiode
Het visum Cambodja heeft een geldigheidsperiode van 90 dagen en een maximale verblijfsduur van
30 dagen. Dat behoeft wellicht enige uitleg. Op het moment van aanvragen wordt gevraagd om een
verwachte aankomstdatum. De geldigheidsperiode gaat al 30 dagen daarvoor in (mits het visum tijdig
is aangevraagd). Dat betekent dat de reiziger al 30 dagen eerder in Cambodja mag arriveren dan de
verwachte aankomstdatum die in het aanvraagformulier is ingevuld. Omdat de geldigheidsperiode 90
dagen bedraagt en de maximale verblijfsduur 30 dagen bedraagt, is het tevens mogelijk om 30 dagen
later te arriveren in Cambodja. Ook dan zijn van de 90 dagen nog 30 dagen over, waarin de maximale
verblijfsduur van 30 dagen zonder problemen in het land kan worden benut.
Samengevat
-

Het verblijf in Cambodja mag niet langer dan 30 aaneengesloten dagen duren

-

Het gehele verblijf moet vallen binnen de 90 dagen dat het visum geldig is

Hoe aan te vragen
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Aanvragen van het visum Cambodja kunnen eenvoudig online worden ingediend. Het
aanvraagformulier van het elektronische Cambodjaanse visum is te vinden op
http://www.visumbuitenland.nl/cambodja. De aanvraag wordt in 99 procent van de gevallen binnen 72
uur goedgekeurd. In het geval dat in het aanvraagformulier de optie ‘spoed’ is aangevinkt, wordt het
visum doorgaans binnen 24 uur toegekend.
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