Uitleg visumaanvraag China
In het bericht ‘Visum regelen’ die u ongeveer acht weken voor vertrek ontvangt, staat een link. Via
de link meldt u zich aan bij de VisumCentrale (CIBT).
Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van de VisumCentrale per e-mail een aanvraagpakket met
een ordernummer. Het aanvraagpakket heeft u verder niet nodig, maar het ordernummer wel. Via
de link https://visumcentrale.nl/formfill-order/china-form start u de aanvraag voor het visum van
China. U vult eerst het ordernummer, uw voornaam, uw achternaam en het e-mailadres waarmee u
de order heeft geplaatst in. Vink aan dat u geen robot bent en klik op ‘verzenden’. U kunt zelf een
wachtwoord kiezen (het wachtwoord moet tussen de 8-24 karakters zijn en minstens 1 hoofdletter,
1 kleine letter, 1 cijfer en 1 symbool of speciaal teken bevatten).
Hieronder lichten wij een aantal punten in het aanvraagformulier toe, de overige punten spreken
voor zich.
Persoonsgegevens: op deze pagina moet u uw persoonsgegevens invullen en een pasfoto uploaden
Voornaam: uw voornamen volgens paspoort
Andere na(a)m(en): hier hoeft u niets in te vullen
Volledige naam zoals geschreven in uw moedertaal: voornamen en achternaam volgens paspoort
Contactgegevens: vul hier uw huidige adres- en contactgegevens in en de gegevens van uw
contactpersoon in noodgevallen
Andere namen noodcontact: hier hoeft u niets in te vullen
Paspoortgegevens: u moet hier uw paspoortgegevens invullen en een scan van uw paspoort
uploaden. U reist met een ‘normaal’ paspoort. Indien dit afwijkt, dient u contact op te nemen met
de VisumCentrale Amsterdam (tel. 070-3150222 extensiecode 49301)

Reisgegevens:

Datum van aankomst- en vertrek: deze informatie vindt u in het reisschema op de Mijn Djoserpagina. De datum van aankomst is de dag dat u uit Ulaanbaatar vertrekt en de datum van vertrek is
de dag dat u Beijing verlaat
Uw vluchtnummer: deze informatie vindt u op de factuur
Uw treinnummer: deze informatie vindt u op de factuur
Plaats van aankomst- en vertrek: Beijing
District van aankomst en vertrek:
Beijing: kies voor Xicheng Qu

Reisschema: let op! U vult hier alleen het hotel in Beijing in. Het adres vindt
u op de factuur en de aankomst- en vertrekdatum kunt u vinden in het reisschema
op de Mijn Djoser-pagina.

Vink het vakje geen sponsor aan.

Reist u met anderen naar China? kies nee als u alleen reist. Kies ja, als u met meerdere reisgenoten
op 1 factuur staat

Het arbeidsverleden: naar waarheid invullen. Indien u nooit een werkgever heeft gehad vult u
overal NA in
Onderwijsachtergrond: naar waarheid invullen
Familiegegevens: naar waarheid invullen
Reisgeschiedenis:
Heeft u in de afgelopen 3 jaar China bezocht? naar waarheid invullen
Heeft u ooit eerder een Chinees visum gekregen? gegevens invullen voor zover bekend, indien
visumnummer niet bekend, vult u hier NA in en data bij benadering
Bent u op het moment in het bezit van een geldig visum voor een ander land? naar waarheid
invullen
Heeft u in de afgelopen 5 jaar andere landen bezocht? niet meer dan 10 landen invullen
Aanvullende gegevens: wij adviseren hier overal Nee in te vullen
Controleer en verzend: controleer alle ingevulde gegevens. Indien u iets moet aanpassen klikt u op
‘Bewerk selectie’. Als alles correct is ingevuld klikt u onderin op ‘Indienen’

