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Visum Egypte 
Belangrijke informatie over het visum voor Egypte 

 
Alle reizigers, ongeacht leeftijd, hebben voor een reis naar Egypte een visum 

nodig. Alleen voor reizen van maximaal 15 dagen naar een resort in Zuid-Sinaï is 

geen visum nodig. U mag deze regio dan niet verlaten. Doet u dit wel of blijft u 

langer dan 15 dagen? Vraag dan gemakkelijk online het visum Egypte aan. 

 

Verplicht Ja 

Geschikt voor Toerisme (vakantie en/of bezoek aan familie of vrienden) 

Geldigheidsduur 90 dagen (single-entry) of 180 dagen (multiple-entry) 

Verblijfsduur Maximaal 30 dagen per reis 

Normale levertijd Gemiddeld 10 dagen 

Spoedlevering Gemiddeld 5 dagen 

Kosten per aanvrager € 49,95 (single-entry) of € 84,90 (multiple-entry) 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, creditcard of PayPal 

 

Er zijn verschillende visa voor Egypte. In dit document vindt u uitsluitend informatie over het e-

visum voor Egypte. Voor vragen over andere visa neemt u contact op met de Egyptische 

ambassade. Ga voor het aanvragen van het e-visum naar visumbuitenland.nl/egypte of klik op 

onderstaande groene knop. 

 

 
 

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

Meer informatie over het visum Egypte vindt u op de volgende pagina’s. 

https://visumbuitenland.nl/egypte
https://visumbuitenland.nl/egypte
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Wat is het e-visum Egypte en heb ik wel een visum nodig? 

Iedereen die naar Egypte reist en geen Egyptisch paspoort heeft, heeft een visum voor Egypte 

nodig. De enige uitzondering hierop geldt voor burgers van EU-landen, van het Verenigd 

Koninkrijk en van de Verenigde Staten en alleen wanneer zij maximaal 15 dagen in een resort in 

Zuid-Sinaï (Sharm-el-Sheikh, Taba, Dahab of Nuweiba) verblijven. Enkel en alleen dan hoeven 

deze reizigers geen visum aan te vragen. 

 
Heb ik een visum nodig? 

Voor reizen naar Egypte die langer duren dan 15 dagen is altijd een visum nodig. Het visum is  

ook altijd verplicht wanneer reizigers uit bovengenoemde landen de regio Zuid-Sinaï verlaten of 

naar een ander deel van Egypte reizen. Wanneer binnen de regio Zuid-Sinaï gereisd wordt, maar 

men wel buiten de plaatsen Sharm-el-Sheikh, Taba, Dahab of Nuweiba komt, is in de meeste 

gevallen ook een visum nodig. Verder is de Egyptische visumplicht onafhankelijk van de manier 

waarop men het land inreist, of het nu gaat om een reis met het vliegtuig, per (cruise)schip of 

over land. Ook is de leeftijd van de reiziger niet van invloed op de visumplicht. Alle reizigers, ook 

baby’s en minderjarige kinderen, hebben een eigen visum nodig. 

 
Voorwaarden voor het gebruik van uw visum 

Een goedgekeurd visum is geen garantie dat u Egypte mag inreizen. De voorwaarden van het 

visum gelden voor uw gehele reis, dus niet alleen op het moment dat u het visum aanvraagt. 

Tijdens uw gehele verblijf moet u aan alle visumvoorwaarden voldoen en moet de belangrijkste 

informatie die u heeft ingevuld in het aanvraagformulier kloppen. Het paspoort dat u heeft 

gebruikt voor uw visumaanvraag moet op de dag van aankomst in Egypte nog minstens 6 

maanden geldig zijn. 

 
Uw aanvraag online indienen 

U kunt het elektronische visum voor Egypte eenvoudig online aanvragen vanaf een laptop, tablet 

of smartphone. U hoeft dus niet langs een ambassade of consulaat. Het enige wat u hoeft te 

doen is online het digitale aanvraagformulier invullen, de betaling voldoen en een digitale kopie 

van uw paspoort uploaden. VisumBuitenland.nl garandeert dat er in overeenstemming met de 

geldende privacywetgeving zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.1 

 

Een standaardaanvraag voor het visum voor Egypte waarmee één keer gereisd kan worden 

(single-entry) kost € 49,95 per persoon. Voor een multiple-entry visum, waarmee meerdere 

reizen mogelijk zijn, bedragen de kosten € 84,90. Het is ook mogelijk het visum met spoed aan te 

vragen. Hiervoor geldt een meerprijs van € 17,50 per visum. 

 

  

 
1 VisumBuitenland.nl heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens en privacy van haar 

klanten te waarborgen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR). 
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Vrijwillige extra opties 

Het aanvraagformulier biedt de mogelijkheid om vrijwillig de CO2-uitstoot van uw vlucht te 

compenseren. Nederlandse en Duitse reizigers kunnen er tijdens het invullen van het 

aanvraagformulier daarnaast ook voor kiezen hun reis te registreren bij de ambassade van hun 

thuisland in Egypte. Ook deze optie is niet verplicht, maar stelt de overheid van het thuisland in 

staat om waar nodig contact op te nemen met reizigers, bijvoorbeeld als zich een uitzonderlijke 

crisissituatie voordoet. Nederlandse en Duitse reizigers die hun reis willen registreren bij de 

ambassade, kunnen dit direct doen via het visumaanvraagformulier. Zo hoeven zij hiervoor geen 

apart formulier meer in te vullen. 

 

Visumaanvragen voor meerdere reizigers kunnen via VisumBuitenland.nl gemakkelijk met één en 

hetzelfde aanvraagformulier ingediend worden. Dit is bijvoorbeeld handig voor een gezin met 

kinderen. Op deze manier hoeft u bepaalde gegevens die voor alle reizigers hetzelfde zijn, maar 

één keer in te vullen. Bij een groepsaanvraag blijft de visumprijs per persoon hetzelfde. Houd er 

rekening mee dat visumaanvragen altijd individueel worden beoordeeld door de Egyptische 

immigratiedienst. Het is dus normaal dat individuele aanvragen binnen een groepsaanvraag op 

verschillende momenten worden goedgekeurd. 

 

Voorwaarden voor het e-visum Egypte 

Nederlandse en Belgische reizigers die naar Egypte reizen voor een vakantie, bezoek aan familie 

of vrienden of een ander toeristisch reisdoel, komen net als reizigers uit een (ander) EU-land,  

Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk in aanmerking voor het e-visum. Hiervoor moeten zij wel 

voldoen aan een aantal voorwaarden. Heeft u de nationaliteit en het paspoort van een ander 

land en wilt u het e-visum voor Egypte aanvragen? Controleer dan eerst of u in aanmerking komt.  

 

Geldigheid en overige voorwaarden 

In het geval van een enkele reis naar Egypte is een single-entry visum voldoende. Dit visum 

vraagt u aan door in het aanvraagformulier bij het aantal inreizen voor één reis te kiezen. Het 

single-entry visum is 90 dagen geldig en kan één keer worden gebruikt om Egypte in te reizen en 

er maximaal 30 dagen te verblijven. De reis moet plaatsvinden binnen de geldigheidsperiode van 

90 dagen. 

 

Wilt u meerdere reizen maken binnen een periode van 180 dagen? Dan kiest u voor het multiple-

entry visum Egypte. Ook in dit geval mag iedere afzonderlijke reis niet langer dan 30 dagen 

duren. Let op: De geldigheidsduur van zowel de single-entry als de multiple-entry variant gaat in 

op het moment van goedkeuring van het visum. Onafhankelijk van de gekozen variant (single-

entry of multiple-entry), moet u bij elke reis naar Egypte voldoen aan de onderstaande 

voorwaarden. 

 

https://visumbuitenland.nl/nationaliteiten?filter-destination=egypte#getnationality
https://visumbuitenland.nl/nationaliteiten?filter-destination=egypte#getnationality
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• U reist met het paspoort dat u heeft gebruikt voor uw visumaanvraag en dit paspoort is 

op de datum dat u in Egypte aankomt nog minstens 6 maanden geldig.2 

 

o Ook baby’s en kinderen hebben een eigen paspoort en visum nodig. 

 

• Op het moment van indienen van uw visumaanvraag moet u de contactgegevens van 

minstens één overnachtingsplek opgeven. 

 

o Bij aankomst moet u uw reisplanning kunnen laten zien. Dit mag schriftelijk of 

digitaal. Een overzicht van alle geboekte vliegtickets en accommodaties is 

voldoende. 

 

• Als u tijdens uw reis naar Egypte (ook) bij familie en/of vrienden overnacht, moet u een 

uitnodigingsbrief meenemen. 

 

o De brief moet opgesteld zijn in het Engels of Arabisch. Eén alinea is al voldoende, 

zolang de volledige namen en adresgegevens van alle reizigers en van degene die 

wordt bezocht erin worden vermeld. Ook moet vermeld worden dat het gaat om 

een uitnodiging. 

 

Uw volledige voornamen, zoals vermeld in het machineleesbare deel van uw paspoort, moeten 

in het daarvoor bestemde invulveld van het online aanvraagformulier passen.3 Als dat niet het 

geval is, dient u contact op te nemen met de ambassade om een ander visum aan te vragen. 

 

Verlengen van de geldigheid 

Eenmaal in Egypte heeft u de mogelijkheid om het visum te verlengen bij een kantoor van de 

immigratiedienst, maar dit wordt over het algemeen niet aangeraden. Reizigers die dit gedaan 

hebben vonden dit over het algemeen namelijk een lastig, tijdrovend en onduidelijk proces. Het 

verlengen kan meerdere uren, maar ook meerdere dagen in beslag nemen en dus is het vaak 

gemakkelijker om het land kort te verlaten en vanuit het buitenland een nieuw visum aan te 

vragen. 

 

Mijn gegevens zijn gewijzigd of staan onjuist op het visum 

Het is geen probleem als de aankomst- en/of vertrekdatum of het overnachtingsadres dat u in 

het visumaanvraagformulier heeft ingevuld niet (meer) kloppen. Zolang de aankomst- en 

vertrekdatum binnen de geldigheidsduur van uw visum vallen is het niet nodig om een nieuw 

visum aan te vragen. Uw visum blijft dan gewoon geldig. Zorg er wel voor dat de reisplanning die 

u meeneemt actueel is. 

 

 
2 U kunt het visum voor Egypte niet online aanvragen met een ID-kaart, noodpaspoort of verblijfsdocument. 
 

3 Door een technische restrictie in het visumsysteem van de overheid van Egypte, passen voornamen die langer zijn dan 

een bepaalde maximale lengte niet in het aanvraagformulier. Ook in het geval dat er een adellijke titel op het paspoort van 
de reiziger staat, maar niet in het machineleesbare deel, kan het visum voor Egypte niet online worden aangevraagd. 
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Bewaar de reisplanning in uw handbagage, tijdens uw reis moet u deze namelijk altijd kunnen 

laten zien, mogelijk ook al voordat u de grens officieel oversteekt of weer toegang heeft tot uw 

ruimbagage. Het gaat hierbij om de boekingsbevestigingen van elke overnachting in Egypte, 

maar ook om de boekingsbevestigingen van de retourvlucht en eventuele binnenlandse 

vluchten. 

 

Geef belangrijke wijzigingen op tijd door 

Wijzigingen in andere gegevens, die wel belangrijk zijn voor de geldigheid van uw visum, kunt u 

doorgeven totdat uw aanvraag in behandeling is genomen. Visumaanvragen voor Egypte worden 

altijd maximaal 30 dagen voor de ingevulde verwachte aankomstdatum in behandeling 

genomen. Als u er dus meer dan 30 dagen voor die datum achter komt dat u iets wilt wijzigen, is 

dit nog mogelijk. Als de ingevulde verwachte aankomstdatum binnen 30 dagen is, moet u er 

rekening mee houden dat de aanvraag in behandeling wordt genomen zodra er voor alle 

aanvragers een geschikte scan of foto van de informatiepagina van het paspoort is aangeleverd. 

 

Tot die tijd kunt u eventuele wijzigingen doorgeven door te reageren op de bevestigingsmail die 

u na het indienen van uw aanvraag heeft ontvangen. Doet u dit niet op tijd, maar was dit wel 

nodig? Dan is ook een eventueel al afgegeven visum niet geldig. U moet dan een nieuw visum 

aanvragen met de juiste gegevens. Gegevens die zonder uitzonderingen altijd 100% correct 

moeten zijn, zijn uw volledige naam, uw geslacht zoals vermeld op uw paspoort, uw 

paspoortnummer, uw geboortedatum, de afgifte- en verloopdatum van uw paspoort en uw 

geboorteland. Al deze gegevens moeten exact overeenkomen met de gegevens vermeld in uw 

paspoort. 

 

Spelling van uw voor- en achternaam in het aanvraagformulier 

Als uw voor- of achternaam een of meerdere accenten of leestekens bevat, komen deze speciale 

tekens niet op uw visum te staan. Het systeem van de immigratiedienst accepteert namelijk geen 

speciale tekens. In het aanvraagformulier moet u uw naam daarom invullen zoals deze in het 

machineleesbare deel van uw paspoort staat. Hiermee worden de twee regels met veel “<<”-

tekens onderaan de plastic of gelamineerde informatiepagina van uw paspoort bedoeld. Uw 

naam wordt automatisch omgezet naar de spelling zoals in het machineleesbare deel van uw 

paspoort als u dit zelf niet heeft gedaan.   

 

Controleer altijd of uw naam op de juiste manier op uw visum staat. Als dit niet zo is, is ook een 

eventueel al toegekend visum niet geldig. Is uw naam op het visum op dezelfde manier gespeld 

als in het machineleesbare deel van uw paspoort en zijn ook alle andere belangrijke gegevens 

correct? Dan kunt u probleemloos op reis. 
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Vul paspoortnummers juist in 

Het visum wordt gekoppeld aan het paspoort waarmee het is aangevraagd. Het is dan ook erg 

belangrijk dat het paspoortnummer correct wordt ingevuld. Het invulveld van het formulier met 

betrekking tot het paspoortnummer is niet hoofdlettergevoelig. Het maakt dus niet uit of u uw 

paspoortnummer met hoofdletters of kleine letters invoert. Vanwege het belang van deze 

informatie voor een geslaagde visumaanvraag, voert VisumBuitenland.nl voor de zekerheid een 

aantal automatische controles uit zodat veelvoorkomende invulfouten nog gecorrigeerd kunnen 

worden.4 

 
Ik ben eerder in Egypte geweest 

Bent u eerder in Egypte geweest? Dan moet u de aankomst- en vertrekdatum van uw vorige reis 

invullen in het aanvraagformulier. Deze data vindt u terug op de datumstempels in het paspoort 

dat u voor die reis gebruikt heeft. Heeft u dit paspoort niet meer? U mag ook een schatting 

invullen, als het jaar en de maand van uw vorige reis maar kloppen. Als u eerder in Egypte 

geweest bent, wordt er ook gevraagd naar het verblijfadres van de vorige reis. Hier kunt u ook 

een nabijgelegen adres invullen als u het precieze adres niet meer weet. Hiervoor kunt u 

gebruikmaken van de knop ‘Adres opzoeken’. U mag hier ook ‘Unknown’ invullen. 

 
Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? 

Als u niet aan de voorwaarden voor het e-visum Egypte voldoet, heeft u een ander visum nodig. 

Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? Bekijk dan de pagina over de voorwaarden van het 

visum, lees de antwoorden op de veelgestelde vragen over het e-visum of neem contact op met 

de ambassade van Egypte voor meer informatie over andere visa. 

 

Het is zeer uitzonderlijk dat een aanvraag voor het e-visum Egypte wordt afgekeurd. Is dit bij u 

wel het geval? Meestal ligt dit aan incorrecte of onvolledige informatie in het door u ingevulde 

aanvraagformulier. Het kan ook komen doordat u niet de juiste documenten heeft aangeleverd. 

Controleer of een van deze twee scenario’s voor u geldt. De meeste informatie die u in het 

aanvraagformulier heeft ingevuld, kunt u terugvinden in de e-mail die u ter bevestiging van uw 

aanvraag heeft ontvangen. Ontdekt u hierin een fout? Dan kunt u een nieuwe aanvraag voor het 

e-visum Egypte indienen met de juiste gegevens. 

 

Dien geen nieuwe visumaanvraag in als u geen fouten kunt ontdekken in de door u ingevulde 

gegevens. Een nieuwe aanvraag wordt dan namelijk naar alle waarschijnlijkheid opnieuw 

afgekeurd. Het enige wat u in dit geval kunt doen is een ander visum aanvragen. Dat kan niet via 

VisumBuitenland.nl. 

 

 
4 Een voorbeeld hiervan is de controle op het per ongeluk invullen van een letter ‘o’ in plaats van het cijfer ‘0’. In 
Nederlandse paspoortnummers komt de letter ‘o’ namelijk nooit voor. Voor Belgische paspoortnummers geldt dat de letter 
‘o’ alleen kan voorkomen als eerste of tweede teken van het paspoortnummer, dat voor de overige zes of zeven tekens 
alleen uit cijfers kan bestaan. 

https://visumbuitenland.nl/egypte/voorwaarden
https://visumbuitenland.nl/egypte/voorwaarden
https://visumbuitenland.nl/egypte/veel-gestelde-vragen
https://visumbuitenland.nl/egypte/ambassade
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Levertijd voor het e-visum Egypte 

Houd er rekening mee dat de verwerking van een standaardaanvraag voor het visum Egypte 

gemiddeld 10 dagen in beslag neemt en die van een spoedaanvraag gemiddeld 5 dagen. Deze 

gemiddelde levertijden gaan pas in na ontvangst van een geschikte scan of foto van de 

informatiepagina van het paspoort van alle reizigers binnen de aanvraag. Hoewel aanvragen 

vaak al in kortere tijd worden goedgekeurd, kan er geen garantie worden gegeven op de levertijd 

en kan de verwerking soms ook langer duren dan gemiddeld. Dit kan komen door drukte bij de 

immigratiedienst van Egypte, maar kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een technische 

storing. Een aanvraag die langer duurt dan gemiddeld heeft geen grotere kans om afgekeurd te 

worden. 

 

Het is aan te raden uw visumaanvraag ruim voor vertrek in te dienen. Uw aanvraag zal nooit 

eerder dan 30 dagen voor de ingevulde aankomstdatum in behandeling worden genomen.  Als u 

uw aanvraag meer dan 30 dagen voor vertrek indient, wordt deze dus in de wacht gezet. Dit om 

ervoor te zorgen dat uw visum lang genoeg geldig is voor de door u geplande reis.  

 

Visumaanvraag afgekeurd? 

Als een via VisumBuitenland.nl ingediende visumaanvraag wordt afgekeurd, ontvangt u het 

volledige aankoopbedrag terug. De enige uitzondering hierop geldt voor reizigers voor wie een 

aanvraag voor het visum Egypte al eerder is afgekeurd. VisumBuitenland.nl kan in geen geval 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door een afgekeurde of te laat 

goedgekeurde visumaanvraag. 

 

Hoe vraag ik het visum voor Egypte online aan? 

U kunt het visum Egypte in drie eenvoudige stappen aanvragen. Het doorlopen van deze stappen 

neemt niet veel tijd in beslag. Houd hiervoor de paspoortgegevens van alle reizigers die een 

visum nodig hebben bij de hand. 

 

Stap 1 | Het aanvraagformulier invullen 
 

• Open het online aanvraagformulier van het visum Egypte. 

 

• Vul uw contactgegevens in. 

 

o In het geval van een groepsaanvraag hoeft dit maar één keer. Zo bespaart u tijd. 

 

• Vul vervolgens de gegevens met betrekking tot uw reis in. 

 

o U kunt een schatting van de aankomst- en vertrekdatum opgeven, zolang de 

uiteindelijke reisdata hier niet meer dan 30 dagen van afwijken. 

 

https://visumbuitenland.nl/egypte/aanvragen
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o Als het uiteindelijke overnachtingsadres afwijkt van het hier ingevulde adres, is 

dat geen probleem voor de geldigheid van uw visum. 

 

•  Vul voor alle reizigers de paspoortgegevens in. 

 

o Vraag in het geval van een groepsaanvraag om toestemming van de 

medereizigers voor wie u het formulier invult. 

 

o Klik voor iedere extra reiziger op de knop ’Voeg een reiziger toe’ en vul per 

reiziger de gevraagde informatie in. 

 

o Lees de ingevulde delen van het formulier aan iedere reiziger afzonderlijk voor of 

laat deze zien aan de reiziger in kwestie en vraag om bevestiging dat de ingevulde 

gegevens volledig en juist zijn.5 

 

• Klik op de knop ‘Visum aanvragen’ en controleer op de controlepagina of alle gegevens 

volledig en juist zijn ingevuld. 

 

o Houd rekening met de automatische aanvulfunctie van uw browser, die ervoor 

kan zorgen dat er fouten ontstaan. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid 

van de ingevulde gegevens. 

 

Stap 2 | Uw visumaanvraag betalen 

Na het invullen van het aanvraagformulier, voldoet u de betaling met een van de veilige online 

betaalmethoden. U kunt kiezen uit verschillende betaalmethoden, namelijk iDeal, Bancontact, 

PayPal, Trustly, Visa, Mastercard of American Express. Er worden in geen geval transactiekosten 

in rekening gebracht. In het geval van een groepsaanvraag betaalt u niet apart voor iedere 

individuele aanvrager, maar voldoet u de totaalprijs voor alle visa tegelijkertijd. 

 

Als de betaling is gelukt, ontvangt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze mail vindt u ook 

een link naar uw persoonlijke statuspagina. Op die pagina kunt u voor elke reiziger waarvoor u 

een visum heeft aangevraagd op elk moment zien wat de status is. Controleer ook uw map met 

ongewenste e-mail als u niet direct een e-mail van VisumBuitenland.nl kunt vinden in uw inbox. 

 

Stap 3 | Paspoortscan uploaden 

Na het voldoen van de betaling, levert u voor elke reiziger een goed leesbare scan of foto van de 

informatiepagina van het paspoort aan. Dit hoeft niet direct, u kunt dit ook later doen. Houd er 

echter rekening mee dat de aanvraag pas in behandeling wordt genomen wanneer de 

benodigde documenten voor alle reizigers in goede orde ontvangen zijn. 

 

 
5 Vraagt u een visum aan voor een minderjarig kind? Dan heeft u van een van de ouders de bevestiging nodig dat de voor 

het kind ingevulde gegevens volledig juist zijn. 
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Zorg ervoor dat alle informatie op de aangeleverde kopie van het paspoort goed leesbaar is. De 

scan of foto moet de informatiepagina van het paspoort volledig weergeven. De scan of foto mag 

dus niet zijn aangepast en er mag nog geen millimeter ontbreken. 

 

Na toekenning: het visum printen en meenemen op reis 

Na goedkeuring van uw visumaanvraag door de Egyptische immigratiedienst ontvangt u een 

sms-bericht en een bevestiging per e-mail. In de e-mail staat een link naar uw persoonlijke 

statuspagina. Vanaf deze pagina dient u voor elke reiziger het visum te downloaden en te 

printen. Iedere reiziger moet bij aankomst in Egypte een geprint e-visum kunnen laten zien. 

 

Het is erg belangrijk om ruim voor vertrek te controleren of de gegevens op elk visum volledig 

juist zijn. Een visum dat is afgegeven op basis van onjuiste gegevens is niet geldig en kan niet 

worden gebruikt. Door tijdig te controleren of er geen fouten zijn gemaakt, kunt u nog een nieuw 

visum aanvragen mocht dit nodig zijn. 

 

Nog vragen over uw visumaanvraag voor Egypte? 

Heeft u nog vragen over de aanvraag van een e-visum voor Egypte? Bekijk dan eerst de 

veelgestelde vragen over het visum Egypte. Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? U 

kunt de status van uw visumaanvraag bekijken op uw persoonlijke statuspagina. De link naar 

deze pagina vindt u in verschillende e-mails die u van VisumBuitenland.nl heeft ontvangen. U 

kunt de status van uw aanvraag ook opzoeken via de website. Komt u er niet uit? Neem dan 

contact op met VisumBuitenland.nl. 

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

