VEREISTE GEGEVENS VOOR ALLE PASSAGIERS NAAR DE VERENIGDE STATEN
REQUIRED INFORMATION FOR ALL PASSENGERS ENTERING THE UNITED STATES
Beste passagier,
Een toenemend aantal landen vereisen dat u voor vertrek aanvullende gegevens verstrekt omtrent uw
personalia en reisdoel. Onder andere het Amerikaanse Department of Homeland Security heeft in een wet
vastgelegd dat alle luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn persoonlijke data van haar passagiers op vluchten
naar de Verenigde Staten door te zenden aan de Amerikaanse grensautoriteiten.
Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden u de mogelijkheid deze gegevens bij de internet check‐in in te vullen.
In andere gevallen verzoeken wij u hiervoor het onderstaande formulier compleet in te vullen en te laten zien bij
de check‐in op de luchthaven. Wij wijzen u er op dat deze informatie absoluut noodzakelijk is om tot het land
waarheen u reist en/of uw vlucht toegelaten te worden. onder andere door de Amerikaanse grensautoriteiten
toegelaten te worden tot de Verenigde Staten.
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en in ieder geval niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Voor
meer informatie verwijzen wij u graag naar de voorwaarden omtrent de privacy van de luchtvaartmaatschappij.
Wij danken u voor uw begrip.
Dear passenger,
An increasing number of countries require that you provide additional personal data and the purpose of your stay
before departure. The US Department of Homeland Security has enacted a law that requires all airlines to record
and transmit personal information of its passengers on flights entering the United States.
In order to meet this requirement, we request that you provide your personal data when using the airlines’
internet check‐in or, if this is not possible, to fill out the form below and show the form at the check‐in at the
airport. Please note that this information is absolutely mandatory in order to be granted entry to the visiting
country or boarding the aircraft.
Your information will be kept confidential and will not be used for any commercial purposes. For more
information we kindly refer to the privacy conditions of your airline.
Thank you kindly for your understanding.
In hoofdletters invullen alstublieft / Please complete in capitals

Achternaam / family name

M V
Eerste voornaam zoals vermeld in paspoort / First name

Land waarin u woonachtig bent / Country of residence

Geslacht
Gender

Vluchtnr. / Flight No

Adres op bestemming / Visiting address

Huisnr. / No.

Straatnaam / Street

Stad / City

Staat / State

Postcode / ZIP code

