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Cambodja
Dit
document
bevat
alle
informatie die u nodig heeft voor
de aanvraag van uw visum voor
Cambodja. Neem dit document
zorgvuldig door en neemt u bij
vragen contact met ons op.

Informatie
U kunt uw aanvraag voor Cambodja eenvoudig online
invullen. Het aanvraagformulier neemt slechts vijf
minuten in beslag. Een visum voor Cambodja is
beschikbaar vanaf € 54,95 per persoon. Wij accepteren
betaling via o.a. iDEAL, overschrijving en PayPal.

 Visum Cambodja »
Dit document is uiterst zorgvuldig samengesteld
op 21 februari 2019. Dit document is een
uitgave van e-visums.nl, onderdeel van Evisums.
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Visum Cambodja online aanvragen
Het visum voor Cambodja kunt u vooraf online aan te vragen. Dit is echter niet verplicht. Het is alleen
voor toerisme beschikbaar. De kosten van het visum bedragen € 54,95 per persoon. U kunt het
formulier op onze website binnen vijf minuten invullen en hoeft ook geen documenten per post naar ons
toe te sturen. Dit bespaart u tijd en geld.
Voor het e-visum Cambodja geldt de regel dat u enkel op Phnom Penh International Airport, Siem Reap
International Airport, Cham Yeam (Koh Kong), Poi Pet (Banteay Meanchey) of Bavet (Svay Rieng) het
land mag betreden. Komt u via een andere port het land binnen, dan kunt u niet gebruik maken van het
e-visum. U mag wel via elk gewenste border-crossing het land verlaten.
Het e-visum kunt u ook rechtstreeks aanvragen voor $40,- op https://www.evisa.gov.kh. U dient dan wel
over een creditcard te beschikken en dient de Engelse taal machtig te zijn.

Geldigheid Visum Cambodja
Het visum voor Cambodja is een single-entry visum, waarmee u slechts één keer het land kunt
betreden. Het visum heeft een geldigheid van90 dagen (vanaf de uitgiftedatum). Binnen deze periode
dient u het land te betreden. U mag dan maximaal 30 dagen in het land verblijven.

Vereisten visum Cambodja
Voor Cambodja dient u over een paspoort te beschikken dat nog minimaal zes maanden geldig is bij
binnenkomst. Daarnaast dient u het e-visum twee keer uit te printen en mee te nemen. Ook dient u in
het aanvraagproces een digitale pasfoto te uploaden.

Belangrijke informatie over reizen met kinderen
Indien u reist met minderjarige kinderen dient u rekening te houden met een aantal extra regels.
Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het
paspoort van de ouders. Daarnaast voert de Koninklijke Marechaussee uitgebreide controles uit om
mogelijke internationale kinderontvoeringen te voorkomen. Reist u met een kind naar het buitenland
waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Dit formulier kunt u gebruiken
om aan te tonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met
het kind naar het buitenland te reizen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.
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Toerisme: beschikbare visums
Een toerismevisum is geschikt voor toeristische reizen. Vraagt u dit type visum aan indien u op vakantie
gaat of bijvoorbeeld vrienden gaat bezoeken.

 Max. reizen

 Dagen verblijf

 Geldigheid

 Prijs

Enkele reis

max. 30 dagen in totaal

90 dagen

€ 54,95
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