Secretaría de Relaciones Exteriores

Formulier voor Visumaanvraag
solicitud de visa
Consulaire post in

Foto

Dossiernummer

Voor intern gebruik

Een aanvraag zal voor iedere geïnteresseerde moeten worden
ingevuld, gedrukt en onuitwisbaar

I.

Persoonsgegevens

1. Voornamen:
(zoals deze voorkomen in het paspoort of reis-en identiteitsdocument)

Esta solicitud es de distribución gratuita

2. Familienaam:

3. Tweede familienaam:

(zoals deze voorkomen in het paspoort of reis-en identiteitsdocument)

4. Geslacht:

Vrouw

5. Geboortedatum:

TALÓN

Man
/

/

DAG

6. Leeftijd:

MAAND

JAAR

7. Geboorteland:

8. Nationaliteit:

9. Nummer van het paspoort of reis-en identiteitsdocument:
a) Land van afgifte:

b) Datum van afgifte:

/
DAG

c) Geldig tot:

/

/
MAAND

JAAR

/

DAG

MAAND

II.

JAAR

Aanvullende gegevens
Type visum (kruis aan):

10. Burgerlijke stand:

alleenstaand

getrouwd

samenwonend

Bezoekersvisum zonder toestemming bezoldigde
activiteiten uit te voeren

11. Huidige woonplaats:
12. Telefoon:

Bezoekersvisum zonder toestemming bezoldigde
activiteiten uit te voeren (langdurig)

13. E-mailadres:

14. Beroep:

Bezoekersvisum met toestemming bezoldigde
activiteiten uit te voeren

15. Naam van het bedrijf of de instelling:
16. Verblijfplaats:

17. U heeft een wettelijke verblijfsvergunning:

18. U heeft een strafblad in Mexico of enig ander land:

Ja

Ja

Nee

19. Indien ja, gelieve te verduidelijken:

Nee

Bezoekersvisum in het kader van adoptie
Studentenvisum
Tijdelijk verblijf
Permanent verblijf

III.

Reisinformatie en -redenen

Diplomatiek
Officieel

20. Datum van aankomst in Mexico:

/
DAG

/
MAAND

JAAR

21. Stad van aankomst:

Dienst

Type paspoort (kruis aan):

22. Duur van het verblijf:

Minder dan 180 dagen
Meer dan 180 dagen en maximum 4 jaar
Permanent

23. U heeft Mexico reeds bezocht:

Ja

Nee

24. U werd uitgewezen uit Mexico:

Ja

Nee

Gewoon

Ongewoon

Laissez-Passer

Opmerkingen:

25. Indien ja, gelieve de oorzaak aan te geven:
26. Doel van uw reis naar Mexico:

Contacto:
Avenida Ricardo Flores Magón no. 2, piso 3, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 3686 - 5100
Correo electrónico: dgsconsulares@sre.gob.mx
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IV.
Minderjarigen
In het geval van kinderen, jongeren of personen die zich onder juridische voogdij bevinden in overeenstemming met de burgerlijke wetgeving, zal een aanvraag
moeten worden voorgelegd die ondertekend werd door de moeder en vader, of diegenen die de ouderlijke rechten of voogdij uitoefenen. Indien de aanvraag door
één van de ouders wordt voorgelegd, zal eveneens een notariële autorisatie van de andere ouder moeten worden voorgelegd, waarbij deze toestemming geeft voor
de visumaanvraag.
Indien een minderjarige zich alleen of met een derde meerderjarige partij aanbiedt, wordt een document vereist, opgesteld door een publieke ambtenaar of autoriteit
die hiervoor bevoegd is, waarin de autorisatie wordt bevestigd van beide ouders of diegenen die de ouderlijke rechten of voogdij over hen uitoefenen.
In het geval van minderjarigen, moeten de ouders of voogden, of diegenen die de ouderlijke rechten uitoefenen, handtekenen.

V.

Documenten als bijlage van de aanvraag

Esta solicitud es de distribución gratuita

1)
2)
3)
4)
5)
Indien de aanvrager documenten voorlegt die gewijzigd, vervalst of op frauduleuze wijze verkregen werden, zal deze opgenomen worden in de controlelijsten van de
migratiediensten en geen visum kunnen krijgen om Mexico te betreden.
In overeenstemming met de wetgeving en haar regelgeving, laat het Mexicaanse visum het buitenlandse individu toe zich aan te bieden bij een plaats voor
internationaal verkeer en via een migratiecontrole zijn toegang tot het nationale territorium aan te vragen. Het voorleggen van het visum geeft geen garantie op toegang
tot het nationale territorium. De toegang tot Mexico is afhankelijk van een goedkeuring door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid en
migratie aan toegangspunt en die op elk ogenblik de vastgelegde vereisten kunnen nagaan die volgens de wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de
migratiecontrole.
U wordt ervan in kennis gesteld dat alle persoonsgegevens die verzameld werden om de voorliggende aanvraag te behandelen, beschermd worden door de Algemene
Wetgeving inzake de Bescherming van Persoonsgegevens in het Bezit van Entiteiten die aan Verplichtingen Onderworpen zijn. U kan het vereenvoudigde en integrale
voorschrift omtrent privacy raadplegen op volgende website: http://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad.

Plaats en datum
Datum:

Plaats:

/
DAG

Naam en handtekening van de aanvrager

/
MAAND

JAAR

Naam en handtekening van de moeder

Naam en handtekening van de vader

(In het geval van minderjarigheid of wettelijke onbevoegdheid)

(In het geval van minderjarigheid of wettelijke onbevoegdheid)

Ontvangen

Ondervraagd

Behandeld

(Naam en handtekening van diegene die de aanvraag ontvangt)

(Naam en handtekening van de ambtenaar die ondervraagt)

(Naam en handtekening van diegene die de aanvraag behandelt)

Geautoriseerd
Ondergetekende stelt vast dat de documenten in bijlage van deze aanvraag geldig
zijn naar zijn/haar oordeel en daardoor autorisatie geeft.

Contacto:
Avenida Ricardo Flores Magón no. 2, piso 3, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 3686 - 5100
Correo electrónico: dgsconsulares@sre.gob.mx
Página 2 de 2

