Feiten ETA Canada
Reisdoel

Toeristisch/zakelijk

Geldigheidsduur

5 jaar

Verblijfsduur

6 Maanden (of korter)

Reisdocument

Paspoort

Kosten

€17,-

Levertijd

24 uur (max 72uur)

Waar aanvragen

Alleen online mogelijk

Alle verstrekte informatie op deze facsheet is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de regelgeving omtrent
ETA die het Canadese kan doorvoeren.

eVisa Application Services | Ceintuurbaan 18, 8024AA Zwolle | Tel: 0031 (0)529 467545 |
KvK: 62455133 | BTW: 138585088B01

1 Reisdoel
Het ETA is alleen bedoeld voor toeristische en zakelijk reizen. Reist u met een ander doel, dan bent u
een visum nodig in plaats van een ETA om uw reis te kunnen maken.

2 Geldigheidsduur
Het ETA is 5 jaar geldig. De geldigheidsduur van het ETA gaat in op de datum waarop het ETA is
afgegeven. Het ETA is gekoppeld aan het paspoort. Als u tussentijds uw paspoort vernieuwt dan vervalt
de geldigheid van uw ETA daarmee ook en dient u een nieuwe ETA aan te vragen. Het ETA hoeft alleen
geldig te zijn bij aankomst tot u de Canadese douane bent gepasseerd.

3 Verblijfsduur
Met een ETA reistoestemming kunt u maximaal 6 maanden aaneengesloten verblijven in Canada. Bij
aankomst in Canada kan een douane beambte besluiten dat uw verblijfsduur korter moet zijn.

4 Reisdocument
Een ETA kan alleen aangevraagd worden met een paspoort dat voorzien is van dit logo
identiteitskaart kan geen ETA aangevraagd worden.

Met een

Het paspoort dient minimaal geldig te zijn tot en met het einde van uw bezoek aan Canada. (1 dag na uw
vertrekdatum vanuit Canada erbij optellen)

5 Kosten
Bij Evisa application services betaald u per ETA €17,- . Dit bedrag is inclusief consulaire kosten.

6 Levertijd
99% van alle ETA aanvragen wordt binnen enkele uren toegekend (dezelfde dag). In zeer uitzonderlijke
gevallen moet er extra gescreend worden door het Canadese CIC. Wanneer uw ETA aanvraag extra
gescreend moet worden, kan het tot 72 uur duren voordat u bericht krijgt. In uitzonderlijke gevallen kan
het Canadese CIC u vragen om extra documenten aan te leveren. In dit geval kan de procedure tot twee
weken duren.

7 Waar ETA aanvragen
Het is alleen mogelijk om een ETA online aan te vragen. U kunt dit gemakkelijk en snel doen via het
handige Nederlandse formulier van Evisa application services.
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8 Wanneer ETA aanvragen
Een ETA kan op elk moment voor vertrek aangevraagd worden. Let op dat het Canadese CIC er 72 uur
over kan doen voordat een ETA wordt afgegeven. Houd er rekening mee dat wanneer een ETA aanvraag
wordt afgekeurd het nog wel mogelijk is om een visum aan te vragen, maar dat de procedure voor het
aanvragen van een visum gemiddeld 1 maand duurt.

9 Multiple entry
U kunt meerdere malen tijdens de geldigheidsduur van uw ETA Canada bezoeken. Elk bezoek mag niet
langer duren dan 6 maanden aaneengesloten, tenzij een douane beambte aangeeft dat de verblijfsduur
korter moet zijn.

10 Doorreis
Als u op doorreis gaat en Canada enkel aandoet op doorreis naar een ander land, dan is een ETA
verplicht om te kunnen reizen. Ook als u de luchthaven in de Canada niet verlaat en direct overstapt op
een andere vlucht.

11 Vervoermiddel
Een ETA is verplicht als u door de lucht reist naar Canada. Als u over land of over zee Canada betreedt,
dan is een ETA overbodig.

12 Canada uitreizen
Voor het uitreizen van de VS hoeft het ETA niet meer geldig te zijn. Het is ETA hoeft alleen geldig te zijn
bij aankomst in de Canada tot u de Canadese douane gepasseerd bent.

13 Binnenlandse vlucht in Canada
Voor binnenlandse vluchten in de Canada is geen ETA nodig.

14 ETA verklaring tonen
Bij aankomst hoeft u geen kopie van het ETA te tonen. Het ETA wordt bij de douane elektronisch van het
paspoort afgelezen.

Deze factsheet is opgesteld door Evisa application services om een handig en duidelijk overzicht te geven
en hiermee aan de behoefte van ETA aanvragers te voldoen. Er blijkt voor veel reizigers behoefte te zijn
aan hulp bij het aanvragen van een ETA. Evisa application services helpt reizigers bij het aanvragen van
ETA reistoestemmingen. Evisa application services biedt een Nederlands sprekende klantenservice, de
meest gebruikte online betaalmethoden zoals iDEAL en controles op het juist invullen van het formulier.
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