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Tadzjikistan e-Visa aanvraagformulier 

Dit formulier inclusief alle benodigde documenten in één PDF-scan mailen naar 
h.wevers@visumservicetwente.nl. Onvolledige documentensets kunnen niet in behandeling genomen worden. 

 
 
Een eVisa voor Tadzjikistan is geen traditioneel visum waarbij een label of stempel in het 
paspoort wordt geplaatst. Toestemming om Tadzjikistan in te reizen zal elektronisch worden 
afgegeven. 
 
Visumservice Twente stuurt na toekenning van deze toestemming binnen circa 2 - 3  
werkdagen een bevestiging per e-mail naar de aanvrager. U moet deze toestemming meenemen 
en bij aankomst overleggen aan de immigratiedienst in Tadzjikistan. 
 
eVisas voor Tadzjikistan zijn vanaf de datum van afgifte 90 dagen geldig. Er mag maar éénmaal 
ingereisd worden, waarna maximaal 45 dagen in Tadzjikistan verbleven mag worden. 
 
GBAO vergunning* : Ja Nee 
 
Persoonsgegevens: 
Voornaam* :  
Achternaam* :  
Nationaliteit :  
Geslacht : Mannelijk Vrouwelijk 
Geboortedatum :  
Geboorteland :  
Beroep :  
Doel van de reis :  
Volledige woonadres (incl. postcode en woonplaats): 
Land :  
Email :  
Telefoonnummer :  
Burgerlijke staat : getrouwd gescheiden weduwe/weduwnaar single 
Naam echtgenoot/-note** :  
 
* Aanvragers die naar de autonome regio van Gorno-Badachsjan (GBAO) zullen reizen hebben naast een e-
visum ook een speciale reisvergunning nodig. Deze speciale reisvergunning geeft reizigers toegang tot de 
autonome regio Badachsjan met uitzondering van het gebied rondom het Sarezmeer. 
 
** Vermelding van de volledige naam/namen zoals in het paspoort vermeld. 
 
 
Reden van zakelijk bezoek: 
Conferentie  Zakelijke bespreking Zakelijk (stagiair) 
 
 
Paspoortgegevens: 
Paspoortnummer :  
Plaats van afgifte :  
Datum van afgifte :  
Geldig tot :  
 
 
  



 

Visumservice Twente is onderdeel van HWM Business Services. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing. 

 
 
 
 
 
Reisgegevens: 
Datum van binnenkomst :  Vluchtnummer :  
Datum van vertrek :  Vluchtnummer :  
(Verblijfs)adres in Tadzjikistan:  
 
 

 
Hierbij verklaar ik dat alle door mij hierboven verstrekte gegevens correct en geldig zijn. 
 
 
Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord 
 
Datum:  
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