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Visum Cuba 
Belangrijke informatie over de visumplicht in Cuba 

 
Voor een toeristische reis naar Cuba is een visum noodzakelijk. De 

aanvraagprocedure van het visum voor Cuba wijkt af van de procedure van de 

meeste vakantiebestemmingen. Lees dit document aandachtig door om goed 

voorbereid op vakantie te gaan. 

 

Verplicht Voor bijna alle toeristen 

Visumtype Visumkaart Cuba 

Geldigheidsduur 30 dagen 

Aantal reizen Bruikbaar voor één reis 

Kosten €39,95 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal 

 

De visumkaart voor Cuba kan online worden aangevraagd, via https://visumbuitenland.nl/cuba. 

Deze wordt per post verstuurd, het is dus niet nodig hiervoor langs te komen bij het consulaat of 

de ambassade van Cuba. Het visum kan al worden aangevraagd voordat de reis is geboekt. 

 

 
 

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 12-08-2020. Lees 

alle pagina’s van dit document om ongewenste verrassingen tijdens uw reis te voorkomen.   

https://visumbuitenland.nl/cuba
https://visumbuitenland.nl/cuba
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Voor wie is een visum Cuba noodzakelijk? 

De meeste toeristen die op vakantie naar Cuba gaan, moeten een visum bezitten. Dat geldt voor 

reizigers van alle leeftijden en bijna alle nationaliteiten. De visumregels zijn echter niet gelijk voor 

reizigers van alle nationaliteiten. Reizigers naar Cuba met de nationaliteit (en een paspoort) van 

Nederland, België of een ander Europees land, kunnen het visum voor Cuba aanvragen via 

VisumBuitenland.nl.  

 

 

Geldigheidsduur van het visum 

Het visum Cuba is geldig voor een verblijf van maximaal 30 dagen. De geldigheidstermijn van het 

visum gaat pas in op het moment van aankomst in Cuba. Na het ontvangen van het visum kan de 

reiziger dus zelf bepalen wanneer de reis naar Cuba plaatsvindt. 

 

 

De visumregels van Cuba 

Cuba kent soepele visumregels. Waar de meeste landen een visumplicht hebben ingesteld als 

veiligheidsmaatregel heeft Cuba vooral het doel eenvoudig een financiële bijdrage te innen bij 

alle toeristen. De visumkaart is dan ook niet veel meer dan een bewijs dat de kosten van het 

visum zijn voldaan. Desondanks is het belangrijk om zorgvuldig met het visum Cuba om te gaan; 

indien er gegevens onjuist op het visum zijn vermeld is het direct ongeldig.  

 

Via Amerika naar Cuba 

Een belangrijke voorwaarde om het reguliere visum Cuba online aan te vragen via 

VisumBuitenland.nl is dat er onderweg geen overstap of tussenlanding plaatsvindt in de 

Verenigde Staten van Amerika. Omdat de politieke verhoudingen tussen Cuba en de Verenigde 

Staten gespannen zijn, is een speciaal visum nodig voor reizigers die wel een tussenstap in de 

USA maken.  Reizigers die vanuit de VS naar Cuba reizen of met een cruiseschip in Cuba 

aankomen moeten een roze visum aanvragen. Voor het roze visum wordt een toeslag van € 58,- 

in rekening gebracht.   

 

Paspoortvereisten voor Cuba 

Behalve een geldig visum Cuba is ook een geldig paspoort nodig; in het geval van Cuba wordt 

geëist dat het paspoort nog minimaal een halfjaar geldig is na de verloopdatum van het visum.  
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Aanvraagprocedure 

Het aanvragen van een visum voor Cuba wijkt af van de procedures van de meeste 

vakantiebestemmingen. Volg onderstaande stappen om zonder problemen met een geldig visum 

op reis naar Cuba te kunnen: 

 

1. Vul het aanvraagformulier in op http://www.visumbuitenland.nl/cuba  

2. Betaal het visum eenvoudig via de website (iDeal/Bancontact/PayPal/creditcard) 

3. Ontvang de visumkaart per post 

4. Vul de papieren visumkaart in* 

5. Neem het visum mee op reis (bewaren bij het paspoort) 

6. Lever het ene deel van de visumkaart in bij aankomst en het andere deel bij vertrek** 

 

* Lees hieronder hoe dat werkt 

** De visumkaart bestaat uit twee delen, gescheiden door een gekartelde scheurrand 

 

 

Het invullen van de visumkaart Cuba 

Na ontvangst van het visum Cuba dient het nog met pen te worden ingevuld. Voor één reiziger is 

één kaart nodig en op elke kaart dienen alle gegevens van de reiziger tweemaal te worden 

ingevuld, dus zowel links als rechts van de scheurrand.  

 

Vul het visum Cuba zorgvuldig in! Als er een fout wordt gemaakt is het niet toegestaan deze te 

herstellen, er moet dan een volledig nieuwe visumkaart worden aangevraagd.  

 

 

 

http://www.visumbuitenland.nl/cuba

