OCT 2018

AANKOMSTKAART VOOR PASSAGIERS IN NIEUW-ZEELAND

De informatie die via dit formulier en tijdens de aankomstprocedure verzameld wordt, is nodig voor de toepassing van de
wetgeving over douane, immigratie, bioveiligheid, grensveiligheid, gezondheid, natuur, politie, boetes, justitie, uitkeringen,
sociale voorzieningen, verkiezingen, belastingen en vreemde valuta. De informatie is door de wet toegestaan en wordt
vrijgegeven aan overheidsinstanties, die, krachtens de Nieuw-Zeelandse wet, bevoegd zijn deze te ontvangen. Dit omvat
ook de vergelijking van gegevens tussen deze instanties onderling. De ingewonnen informatie kan voor statistische
doeleinden gebruikt worden door Statistics New Zealand.
• Deze aankomstkaart is een wettelijk document – valse verklaringen kunnen worden bestraft met inbeslagneming
van goederen, geldboetes, gerechtelijke vervolging, gevangenisstraf en uitwijzing uit Nieuw-Zeeland.
• Voor elke passagier moet een aparte Aankomstkaart ingevuld worden, ook voor kinderen.
• Antwoord in het Engels en vul BEIDE zijden van het formulier in.
• Gebruik hoofdletters, zoals hier: NEW ZEALAND of duid als volgt uw antwoorden aan:

Vliegtuigzetelnummer

1 Vluchtnummer / Naam van schip
Buitenlandse lucht(haven) waar u aan
boord van dit vliegtuig/schip bent gegaan
Paspoortnummer
Nationaliteit volgens paspoort
Familienaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum

dag

maand

jaar

Geboorteland
Beroep of baan
Volledig contactadres
of woonplaats in
Nieuw-Zeeland
E-mail
Mobiel/
Telefoonnummer
2a

Vul dit gedeelte in indien u in Nieuw-Zeeland woont. Zo niet, ga naar 2b.
Voor hoe lang bent u
dagen
jaren
maanden
weggeweest uit Nieuw-Zeeland?
In welk land bracht u het meeste tijd door tijdens uw verblijf in het buitenland?

Wat was het HOOFDDOEL van uw reis?
In welk land gaat u de volgende 12 maanden
hoofdzakelijk wonen?
2b

zaken

onderwijs
Nieuw-Zeeland

andere
elders

Vul dit gedeelte in indien u NIET in Nieuw-Zeeland woont
Hoe lang bent u van plan in
Nieuw-Zeeland te blijven?

jaren

maanden

dagen

Voorgoed of

Indien u niet voorgoed blijft, wat is uw HOOFDDOEL om naar Nieuw-Zeeland te komen?
vrienden/familie bezoeken

zaken

vakantie

conferentie/conventie

onderwijs

andere

In welk land woonde u in de voorbije 12 maanden of langer?
Staat, provincie of prefectuur

Postcode

Z.o.z voor verdere
vragen en om te
ondertekenen

3 Som de landen op waar u gedurende de voorbije 30 dagen verbleef:

4 Kent u de inhoud van uw bagage?

Ja

Nee

5 WAARSCHUWING: valse verklaringen leiden tot een ONMIDDELLIJKE BOETE van 400$
Brengt u één van volgende zaken binnen in Nieuw-Zeeland:
• Voedingsmiddelen: gekookt, ongekookt, vers, geconserveerd, verpakt of
gedroogd?
• Dieren of dierlijke producten: waaronder vlees, zuivelproducten, vis,
honing, bijenproducten, eieren, veren, schelpen, ruwe wol, huiden, beenderen
of insecten?
• Planten of plantaardige producten: fruit, bloemen, zaden, bloembollen,
hout, schors, bladeren, noten, planten, delen van planten, paddenstoelen, riet,
bamboe of stro, inbegrepen deze voor religieus of medisch gebruik?
Andere zaken die een gevaar zijn voor de bioveiligheid, waaronder:
• Diermedicijnen, biologische culturen, organismen, aarde of water?
• Apparatuur gebruikt met dieren, planten of water, inbegrepen tuinieren,
imkerij, vissen, watersport of duikactiviteiten?
• Zaken die gebruikt zijn voor activiteiten buitenshuis, waaronder schoeisel,
tenten, kampeer-, jacht-, golf- of sportuitrusting?
Hebt u in de voorbije 30 dagen (buiten Nieuw-Zeeland) natuurgebieden
bezocht, contact gehad met dieren (met uitzondering van gedomesticeerde
katten en honden) of boerderijen of plaatsen bezocht waar dieren of planten
worden verwerkt?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

6 Brengt u één van volgende zaken binnen in Nieuw-Zeeland:

• Medicijnen: meer dan 3 maanden voorraad, of medicijnen die niet aan u
voorgeschreven zijn?
• Beperkt toegelaten of verboden goederen: bijvoorbeeld wapens,
aanstootgevende publicaties, bedreigde plant- of diersoorten, illegale drugs
of materialen voor druggebruik?
• Alcohol: meer dan 3 flessen sterke drank (niet meer dan 1,125 liter elk) en
4,5 liter bier?
• Tabak: meer dan 50 sigaretten of 50 gram tabaksproducten (inclusief een
mengeling van sigaretten en andere tabaksproducten)?
• In het buitenland en/of belastingvrij in Nieuw-Zeeland gekochte goederen:
met een gezamenlijke waarde van meer dan 700 NZ$ (inclusief geschenken)?
• Goederen voor zakelijk of commercieel gebruik?
• Goederen vervoerd voor iemand anders?
• Cash: 10.000 NZ$ of meer (of evenwaardig in buitenlandse valuta), met
inbegrip van reischeques, bankcheques, wissels enz. ?

7 Hebt u een geldig Nieuw-Zeelands paspoort, een permanente

verblijfsvergunning of een terugkeervisum? – Indien ja, ga dan naar 10
Bent u een Nieuw-Zeelands onderdaan die met een buitenlands paspoort reist?
– Indien ja, ga dan naar 10
Hebt u een Australisch paspoort, een Australische permanente
verblijfsvergunning of een Australisch terugkeervisum? – Indien ja, ga naar 9

8

Alle andere.
Op straffe van uitzetting, dient u Nieuw-Zeeland verlaten te hebben vóór
afloop van uw visum.
Komt u naar Nieuw-Zeeland voor een medische behandeling of consultatie of
om te bevallen?
Selecteer één van volgende opties:
ik heb een visum voor kort verblijf (kruis ja aan indien u momenteel een visum
hebt, zelfs indien het niet als een label aan uw paspoort is gehecht).
of ik heb geen visum en vraag bij aankomst een toeristenvisum aan.

9 Bent u ooit veroordeeld voor 12 maanden of meer gevangenisstraf of

Ja

uitgewezen uit, verwijderd uit of de toegang ontzegd tot enig land?

10

Ja
Ja

Ik verklaar dat de door mij verstrekte informatie waar, correct en volledig is.
Handtekening

Datum
(ouder of voogd moet tekenen voor kinderen onder de 18 jaar)

De Privacy Act van 1993 geeft het recht persoonlijke informatie in te zien en te corrigeren. Indien u van dit recht
gebruik wenst te maken, neem dan contact op met de Nieuw-Zeelandse Douanedienst via telefoon: 0800 428 786
of e-mail: feedback@customs.govt.nz en/of Immigration New Zealand, PO Box 1473, Wellington

Nee

