
Dokumen Persyaratan Visa Schengen 

a. Surat sponsor dari Universitas Telkom 

b. Bukti keuangan pribadi 3 bulan terakhir copy dan referensi dari bank 

c. Copy Kartu Keluarga , copy akte lahir 

d. Copy Akte Nikah jika sudah menikah, akte cerai jika sudah bercerai 

e. Copy surat ganti nama jika nama di passport berbeda dengan dokumen yang dilampirkan 

f. Copy Akte lahir anak jika anak ikut serta dan surat sekolah n kartu pelajar jika masih sekolah ( 

utk anak dibwh 18th saat interview ditemani kedua ortu dan bawa akte lahir anak dan kartu 

keluarga asli ) 

g. Pasfoto berwarna terbaru 6bulan terakhir ukuran 3,5 x 4,5 = 2 lembar (background HARUS 

PUTIH) , ukuran 70 persen, kening&telinga keliatan dan gigi tidak keliatan ( HARUS FOTO 

DIKEDUTAAN BELANDANYA payment di tempat ) 

h. Paspor yang masih berlaku dan Passport lama  

i. Print Out Ticket PP/reservasi tiket pp bukti pemesanan  

j. Asuransi perjalanan dengan polis bernilai diatas EURO. 35.000 / usd 50,000 

k. Menanda tangani form aplikasi visa belanda, dan appointment diweb kedutaan belanda untuk 

tau kapan si pemohon visa bisa submit dokumen skaligus interview di kedutaan belanda ( 

SEMUA DATANG FINGER PRINT PERATURAN UPDATE 14 NOV 2013 ) 

l. Konfirmasi hotel start dari tiba di schengen sampai kembali dari schengen dari pihak hotel 

langsung.  

PROSES: 10-14Hari kerja jika tidak ada hambatan  

Biaya: Dapat atau tidak VISA nya biaya NON REFUND / Hangus) UPDATE 04 JAN 2016 

Note:  

 Peraturan baru per 03 Aug 2016, seluruh dokumen pribadi harus dalam bahasa inggris oleh 

penerjemah tersumpah 

 Pax yang ingin mengajukan visa belanda harus alamat Indonesia tidak boleh alamat luar negeri 

pada passport yang bersangkutan. Jika alamat luar negeri harus dicoret terlebih dahulu pada 

imigrasi setempat  

 Pax memberikan surat kuasa untuk pengambilan yang isinya memberitahukan bahwa pax 

memberikan kuasa kepada Haxa Travelindo pengurusan visa belanda dan copy ktp pax. 

 Visa yang sudah di approved oleh kedutaan ,biasanya dikasih sesuai dengan tgl di tiket. Maka 

dari itu tiket, hotel dan insurance harus balance tanggalnya sesuai dengan kepergian 

sebenarnya. 

 Pax dengan tujuan bisnis ada undangan bisnis dari belanda perlu datang FINGER PRINT dan 

appointment. 


