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Visum Vietnam
Alles wat u moet weten over het visum voor Vietnam
In dit document leest u alles over het nieuwe visum voor Vietnam. Dit is een
elektronisch visum en de vervanger van het oude visa on arrival.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Vakanties en zakenreizen

Geldigheidsduur

30 dagen

Normale levertijd

Gemiddeld een week

Spoedlevering

Gemiddeld 3 werkdagen

Kosten

€49,95 p.p.

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal

Aanvragen

Online, via https://visumbuitenland.nl/vietnam

Het is niet nodig een bezoek te brengen aan de ambassade indien de reiziger voldoet aan de
voorwaarden in dit document. Reizigers die hier niet aan voldoen moeten wel een afspraak
maken bij de ambassade.

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 01-04-2020.
Op de volgende pagina’s vindt u alle voorwaarden en uitleg over de aanvraagprocedure.
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Voor wie
Vrijwel alle reizigers naar Vietnam kunnen gebruikmaken van het e-visum Vietnam. Hieronder
vallen toeristen (backpackers en overige vakantiegangers) en zakenreizigers (die niet in dienst
treden bij een Vietnamese organisatie). Het visum Vietnam is verplicht voor reizigers van alle
leeftijden.

Waarschuwing: reis niet meer met het visum on arrival
In 2018 is het nieuwe e-visum geïntroduceerd. De ambassade van Vietnam in Den Haag
waarschuwt reizigers niet langer gebruik te maken van het oude visa on arrival. De ambassade
staat niet garant voor een probleemloze reis indien de oude variant (on arrival) wordt
aangevraagd. Veel visumbureaus leveren nog steeds de oude ‘on arrival’ variant.

Voorwaarden voor online aanvragen
Het is alleen mogelijk het visum Vietnam online aan te vragen als wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
-

De aanvrager bevindt zich buiten Vietnam

-

Er is minimaal één verblijfplaats vastgelegd

-

De grenspost/haven/vliegveld van aankomst en vertrek zijn bekend

-

De reiziger vormt geen bedreiging voor de veiligheid of volksgezondheid

-

Het paspoort van de reiziger is na het verlopen van het visum nog minimaal 30 dagen
geldig

Ook mag het visum Vietnam alleen online worden aangevraagd indien de reiziger de
Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft, of een van de andere nationaliteiten die te vinden is
op https://visumbuitenland.nl/vietnam/voorwaarden.

Ingangsdatum
Bij het aanvragen vult u in wanneer de geldigheid van het visum moet starten (het heeft een
geldigheidsduur van 30 dagen). Zowel aankomst, verblijf als vertrek moeten binnen deze 30
dagen liggen.

Kosten
Het visum Vietnam kost €49,95 per persoon. Let op: dit lijkt duurder dan het visum on arrival,
maar daarbij moet na aankomst nog een stamping fee worden betaald. Daardoor is het e-visum
Vietnam over het algemeen een stuk voordeliger.
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Stap voor stap het visum Vietnam aanvragen
Het nieuwe aanvraagproces is eenvoudig en snel te doorlopen. Zorg dat u bij het aanvragen een
scan of digitale foto van het paspoort en een digitale foto van elke reiziger heeft. Behalve de
gegevens die op deze scan staan wordt in het aanvraagformulier van het visum alleen gevraagd
naar uw contactgegevens, de datums en locatie van aankomst en vertrek en het adres van de
eerste overnachting.
Allereerst: het formulier openen
Het formulier waarmee het visum Vietnam kan worden aangevraagd is geheel digitaal. U opent
het door op de groene knop te klikken op de eerste pagina in dit document. Of ga naar
https://visumbuitenland.nl/vietnam
Gegevens invullen en de betaling uitvoeren
Na het openen van het formulier vult u de gegevens in waarnaar wordt gevraagd. Vervolgens
voldoet u de kosten van het visum (€49,95 per reiziger).
Paspoortscan uploaden
De laatste stap die u moet uitvoeren is het uploaden van de paspoortscans en pasfoto’s van elke
reiziger, voor wie een visum Vietnam wordt aangevraagd.
Toekenning
Binnen enkele dagen na het aanvragen is uw visum te downloaden. U krijgt hiervan bericht per
e-mail en sms. In de bevestigingsmail staat een link, wanneer u daarop klikt komt u op de
statuspagina, waar u alle visums kunt downloaden.
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