Formulier
voor een visumaanvraag
voor Marokko
1. Naam:
2. Voorna(a)m(en) :
3. Geboortedatum :
5. Geboorteplaats :
6. Huidige nationaliteit(en) :

4. N° identiteitskaart (optioneel) :

In te vullen door de Ambassade of
het Consulaat
te:……………………………….

7. Oorspronkelijke nationaliteit (bij de geboorte):

Datum aanvraag :

8. Geslacht :

9. Gezinssituatie :

□ Man □ Vrouw

□ Alleenstaand □ Gehuwd □ Uit elkaar
□ Gescheiden □ Weduwe/weduwnaar □ Anders

10. Naam en voornaam vader:

11. Naam en voornaam moeder :

12. Soort paspoort :

Verantwoordelijke voor het dossier :
Bewijsstukken :

□ Geldig paspoort
□ Financiële middelen
□ Uitnodiging
□ Vervoermiddelen
□ Ziektekostenverzekering
□ Anders :

□ Nationaal paspoort □ Diplomatiek paspoort □ Dienstpaspoort □ Reispaspoort (verdrag van 1951) □ Paspoort voor buitenlanders □ Marinepaspoort
□ Ander reisdocument (preciseren) :…………………………………………..
13. Paspoortnummer :

14. Afgegeven door :

Visum :

15. Afgiftedatum :

16. Vervaldatum geldigheid paspoort :

□ Afgewezen
□ Toegewezen

17. Beroep :

18. Belangrijkste bestemming :

21. Aantal gevraagde inreizen :

□ Eén inreis
□ Twee inreizen

19. Type visum :

20. Visum

□ Luchthaventransit
□ Transit
□ Kort verblijf

□ Individueel
□ Collectief

22. Verblijfsduur :
Visumaanvraag voor een duur van ………..…… dagen

23. Andere visa (afgegeven gedurende de voorbije drie jaar en hun geldigheidsduur) :
24. In geval van een transit, heeft u toestemming om het land van bestemming binnen te reizen ?

□ Nee □ Ja, geldig tot : ………….. Afgegeven door : ………………

In te vullen door de Ambassade of
het Consulaat
te:……………………………….

Kenmerken van het visum :

□ Toerisme
□ Studie
□ Transit
□ Werk
□ Familie
□ Zaken
Aantal inreizen :

□1

□2
Geldig van …………………..
Tot …………………..
Geldig voor :………………..
25. Doel van de reis :

□ Toerisme □ Zaken □ Bezoek aan familie of vrienden □ Cultuur/Sport □ Officieel bezoek □ Medische redenen □ Studie □ Anders (preciseren)
26. Aankomstdatum : …………………

27. Vertrekdatum : ………………..

28. Eerste grenspost bij binnenkomst of transitroute :…………………

29. Vervoermiddelen :……………

30. Naam van de gastheer of van het als gastheer optredende bedrijf
Of de naam van het hotel of het adres waar u tijdelijk verblijft in Marokko.
Naam:…………………………….
Telefoon :…………………………
Volledig adres :……………………….
Email :…………………………..
31. Wie financiert uw reis en voorziet er in uw behoeften tijdens uw verblijf ?

□ Ikzelf □ Gastheer □ Gastbedrijf (namen en wijze waarop vermelden en de bijhorende documenten
afgeven) :………………………………….....................................................................................................................................................................................

32. Financiële middelen tijdens uw verblijf:

□ Cash geld □ Reischèques □ Kredietkaarten □ Huisvesting
□ Anders:…………………………………………………………………….
□ Reisverzekering en/of Ziektekostenverzekering. Geldig tot : …………..
33. Kinderen (aparte aanvraag verplicht voor elk paspoort)
Naam
Voornaam
Geboortedatum
1-………………………………………………………………………………………………….
2-………………………………………………………………………………………………….
3-………………………………………………………………………………………………….
4-………………………………………………………………………………………………….
5-………………………………………………………………………………………………….
Ik verklaar de gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik ben me ervan bewust dat een valse verklaring tot de afwijzing van mijn aanvraag zal leiden of tot de intrekking van het visum als dit reeds afgegeven is en dat ik strafrechterlijk vervolgd kan
worden volgens de van kracht zijnde wetgeving in Marokko.
34. Adres aanvrager : ……………….
35. Telefoonnummer :
………………………………………………
………………………………..
………………………………………………
36. Plaats en datum
37. Handtekening (voor minderjarigen de handtekening van de persoon bevoegd met de
voogdij)

