
 

 

 

 

 

 

 

Beste Partner, 

In dit pakket vindt u alle voorbereidingen die van uw kant nodig zijn om uw visum aan te vragen. Indien 
u alle stappen heeft doorlopen kunt u het naar ons opsturen en gaan wij ermee aan de slag. Wij zullen 
uw documenten zorgvuldig controleren. Mochten er fouten zijn zullen we deze eventueel samen met u 
oplossen. Hierna zal VisumPartner uw aanvraag persoonlijk afleveren bij het consulaat. Zodra uw 
visum is afgegeven sturen wij dit naar u op. 

Wij kunnen u met uw gehele aanvraag ondersteunen. 

Hiervoor kunt u ons bereiken op: 06 53 431 609 

Heeft u het pakket volledig ingevuld en alle stukken bijgevoegd?  

Verstuur dit dat aangetekend naar: 

Kerkentuinenweg 2 postbus 8540 
2544 CW Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

Een visum aanvragen kan een ingewikkeld proces zijn. VisumPartner biedt 
daarom een oplossing om u enkele zorgen uit handen te nemen. Met onze 
Premium service heeft u bijna geen omkijken meer naar het aanvragen van 
uw visum. 

Voor meer informatie hierover belt u: 06 53 431 609 



 

 

Checklist 
Uw aanvraag moet de volgende zaken bevatten.  

o Paspoort 
Uw paspoort moet aan de volgende punten voldoen. 

o Minimaal twee vrije visumpagina's 
o Verwijder eventuele hoesjes of omslagen 
o Geen noodpaspoort 

Het type visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn bij aankomst in China. 
o Enkele reis: minimaal 6 maanden geldig 
o Dubbele reis: minimaal 7 maanden geldig ten tijde van de eerste inreis en minstens 6 

maanden ten tijde van de tweede inreis 
 

o Kopie Paspoort 
Voeg ook een kopie van uw paspoort bij in het aanvraagpakket. Deze moet vrij zijn van 
eventuele krassen of beschadigingen. Mocht u geen kopieerapparaat hebben, kunnen wij dit 
uiteraard ook voor u verzorgen. 
 

o Pasfoto 
U dient een pasfoto bij te voegen. Als u deze digitaal naar ons opstuurt kunnen wij dit voor u in 
orde maken. U kunt er ook voor kiezen om er zelf een aan te leveren. Zorg ervoor dat deze vrij is 
van eventuele lijmresten en dat de foto van hoge kwaliteit is. De afmeting moet 35mm bij 45mm 
zijn en een recht vooraanzicht van de aanvrager hebben. Het gezicht moet in het midden van 
het beeld staan en een neutrale uitdrukking hebben. Hoofdbedekking is niet toegestaan, tenzij 
het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft. 
 

o Garantiebrief 
Een garantiebrief van uw werkgever in Nederland is vereist. Een voorbeeld hiervan vindt u in 
ons aanvraagpakket. 
 

o Bedrijfsregistratie 
Wanneer u een zakenvisum voor meerdere inreizen aanvraagt moet u altijd een inschrijving van 
de Kamer van Koophandel bijvoegen. Deze moet in het Engels zijn opgesteld en mag niet ouder 
zijn dan 3 maanden. 
 
Vraagt u een visum aan voor eenmalig of tweemalig inreizen dan is dit niet altijd vereist. Als u 
zeker wilt weten dat uw aanvraag geen vertraging oploopt is het verstandig om dit document 
ook in dit geval toch bij te voegen. 
 
Ook dient u de volgende documenten bij te voegen: 

o Een complete, recente registratie van het Thaise bedrijf dat u heeft uitgenodigd 
o Een financieel jaaroverzicht zoals opgegeven aan de belasting 
o Een bewijs van belastingbetaling (Tax Payment Receipt) 



 

 

Let op: in Thailand wordt de boeddhistische jaartelling gehanteerd. Die begint 543 v. chr. Het 
jaar 2019 is daar dus 2562. 

o Uitnodiging 
Bij uw aanvraag dient u ook een uitnodigingsbrief bij te voegen van het bedrijf dat u uitnodigt. 
Dit mag een kopie zijn. 
 
Deze uitnodigingsbrief moet aan de volgende eisen voldoen. 

o Op bedrijfspapier geschreven 
o Bevat de naam van de aanvrager 
o De reden van de reis wordt hierop gespecificeerd 
o Het gewenste aantal inreizen aangeven 
o De gewenste geldigheidsduur van het visum bevatten 

 
Bovendien dient de ondertekenaar een kopie van zijn identiteitsbewijs aan te leveren. Indien 
deze niet over de Thaise nationaliteit beschikt is een kopie van zijn/haar werkvergunning ook 
benodigd. 
 

o Bewijs van het reisarrangement 
U dient een kopie van uw vluchtschema aan te leveren of een afdruk van uw e-ticket. Hiermee 
moet u kunnen aantonen dat u vanuit de Europese Unie naar Thailand reist en dat u weer terug 
zal reizen. 
 

o Visumaanvraagformulier 
o Reisschema 

Bent u van plan om meerdere malen in te reizen? Dan dient u een reisschema aan te leveren. 
 

o Gele koorts risicogebieden 
Bent u in de laatste 3 maanden in een gele koorts risicogebried geweest? Dan dient u het gele 
koorts boekje mee te nemen op reis en een kopie bij het aanvraagpakket te voegen. 
 

o VisumPartner orderformulier 
o Ambassade Registratie (niet verplicht, maar wordt wel aangeraden) 

Zo weet de Nederlandse ambassade waar u verblijft en kunnen ze u inlichten over eventuele 
reisadviezen en een door u aangewezen contactpersoon informeren in geval van nood. 
Ga hiervoor naar: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ 

De dikgedrukte onderdelen vindt u in dit pakket. Mocht u hulp nodig hebben met de andere stukken, 
neem dan contact op met onze klantenservice. Of maak gebruik van onze Premium Service, dan 
verzorgen wij deze voor u. 

Stuur dit aanvraagpakket volledig ingevuld en met alle benodigde stukken bijgevoegd op naar: 

Kerkentuinenweg 2 postbus 8540 
2544 CW Den Haag 

  



 

 

Tarieven en Aanvullende Informatie 

Verwerkingstijden 
Er kan soms vertraging optreden bij het consulaat. Houdt hier alstublieft rekening mee bij de termijn 
waarop u uw visumaanvraag doet. Het kan ook voorkomen dat het consulaat om aanvullende 
documenten vraagt. Ook dat kan leiden tot een langere verwerkingstijd. De tijd die wij rekenen om de 
aanvraag te verwerken gaat in vanaf het moment dat we de volledige aanvraag indienen. 

Tarieven 
De tarieven die u hieronder vindt bestaan uit de consulaire kosten en de bemiddelingskosten. Als u het 
aanvraagformulier invult op onze website ziet u een totaalprijs inclusief btw. Hieronder worden deze 
tarieven nader toegelicht. 
 

Normaal (7 werkdagen) Enkele Reis Dubbele Reis 

Consulaire Kosten  € 60 € 150 

VisumPartner Bemiddeling € 80 € 80 

Totale Kosten  € 140 € 230 

 

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW.   

Spoed (4 werkdagen) Enkele Reis Dubbele Reis 

Consulaire Kosten  € 60 € 150 

VisumPartner Bemiddeling € 110 € 110 

Totale Kosten € 170 € 260 



 

 

Verzendmethode naar VisumPartner 
VisumPartner adviseert om uw documenten op een veilige, traceerbare manier te verzenden. De 
postbus van VisumPartner wordt 24/7 gecontroleerd op ingevulde aanvraagpakketten.  

Het adres van onze postbus: 

Kerkentuinenweg 2 postbus 8540 
2544 CW Den Haag 

Uw documenten op laten halen? 
Indien u gebruik maakt van onze ophaalservice heeft u de garantie dat uw aanvraag de eerstvolgende 
werkdag bij de ambassade wordt ingediend. Bel 06 53 431 609 om een ophaalafspraak te maken. Belt 
u voor 17:00, dan wordt uw aanvraag dezelfde dag nog opgehaald.  

De kosten hiervoor bedragen € 1 per kilometer exclusief btw. 
De afstand wordt berekend vanaf ons kantoor in Den Haag. 

Documenten snel retour? 
Naast de ophaalservice hebben wij ook een retourservice. We brengen uw documenten dan direct 
nadat we deze bij de ambassade voor u opgehaald hebben bij u langs.  

De kosten hiervoor bedragen € 1 per kilometer exclusief btw. 
De afstand wordt berekend vanaf ons kantoor in Den Haag. 

  



 

 

Voorbeeld Garantiebrief 
Visa Section  
[enter name of Embassy]  
[enter address of Embassy]  
 
[enter date]  
 
Dear Visa Officer,  
 
This letter is to confirm that the following employee is required to travel to [enter country] for business  
discussions:  
 
Full name:     [full name as in passport]  
Nationality:    
Date of Birth:   
Passport number:  
Passport Issue Date 
Passport Expiry Date: 
Job Title:  
Date of employment:  
Organisation to be visited:  
Validity requested:    [length of visa required]  
Number of entries requested:  [single/double/multiple]  
Entry date:   
Exit date:  
Please grant the relevant visa for [applicant’s name] to travel. We confirm that he/she will be in receipt  

of a return ticket, he/she is covered by our company insurance policy, and all expenses for his/her 
journey will be met by [company name] . Should you wish to discuss this application further, please do 
not hesitate to contact me.  

Yours faith fully ,  

[Signature]  

[Signee’s name and job title]  

  



 

 

VisumPartner Aanvraagformulier 
Opdrachtgever  Retouradres (indien anders) 

Bedrijfsnaam *   Bedrijfsnaam *   

Contactpersoon  Contactpersoon  

Straat en huisnr.  Straat en huisnr.  

Postcode  Postcode  

Woonplaats  Woonplaats  

Telefoonnummer    

Mobiel nummer    

E-mailadres    

 

Aantal Belangrijke Data 

Deze aanvraag bevat _____ paspoort(en), 
Incl. de benodigde documenten conform de 
vereisten zoals vermeld in de checklist. 

Documenten uiterlijk 
nodig op (datum van 
vertrek) 

 

 

Ondertekenen    Handtekening 

U verklaart akkoord te gaan met 
onze algemene voorwaarden.  
 

In te zien op:  
VisumPartner.nl/algemene-voorwaarden 

Datum 

  

 



VISA APPLICATION FORM 
Ministry of Foreign Affairs of Thailand

Please attach 
Photographs 
taken within 

the last 6 months 
front view 

(3.5 x 4.5 cm)

Mr. Mrs. Master Miss
First Name Middle Name Last Name

(in BLOCK letters as appeared in the passport)Former Name (if any)
Countries for which travel document is valid

Nationality

Nationality at Birth

Birth Place

Date of Birth

Occupation (specify present position and name of employer)

Tel.

Current Address

Issued atNo.

Names, dates and places of birth of minor children( if accompanying )

Date of Arrival in and Departure from Thailand

Date of Issue Expiry Date

Purposed address in Thailand

Name and Address of Local Guarantor

Tel./Fax.

DateSignature
Attention for Tourist and Transit Visa Applicants :  
I hereby declare that the purpose of my visit to thailand is for pleasure or transit 
only and that in no case shall I engage myself in any profession or occupation 
while in the country.

DateSignature

FOR OFFICIAL USE

Gratis Visa
Transit Visa
Tourist Visa
Non-Immigrant Visa
Courtesy Visa
Official Visa

Duration of Proposed Stay

Diplomatic Visa

Please Indicated Type of Visa Requested

Number of Entries Requested

Marital Status

Type of Travel Document

E-mail

Permanent Address (if differnt from above)

Tel.

Traveling by

Flight No. or Vessel's name

Date of Previous Visit to Thailand

Purpose of Visit : Tourist Transit

Business Diplomatic/Official

Other(please specify)

REMARK : Applicant are required to pay a visa fee which is non refundable 
regardless of whether the visa is approved or rejected.

Name and Address of Guarantor in Thailand

Tel./Fax.

Application/Reference No.

Visa No.

Type of Visa :

Diplomatic Visa

Non-Immigrant Visa

Official Visa Courtesy Visa

Tourist Visa Transit Visa

Category of Visa :

Number of Entries :

Single Double Multiple Entries

Date of Issue Fee

Expiry Date

Documents Submitted

Authorized Signature and Seal
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