Garantverklaring* door Nederlanders woonachtig in China of Mongolië
Ondergetekende:
Adres:
Land:

� M ongolië / � C hina

stelt zich garant voor de kosten die voor de Staat en voor andere openbare lichamen voortvloeien uit het
verblijf voor bezoek aan familie/vrienden* in Nederland van de vreemdeling(e): (= de persoon voor wie u zich
garant stelt)
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Geslacht:

�M/�V

Burgerlijke staat:

� G ehuwd / � O ngehuwd

Adres:
gedurende de periode van vijf jaar of zoveel korter als het verblijf van de vreemdeling(e) duurt.
Ondergetekende verklaart hierbij dat de kosten, niet zijnde bijstandskosten, die voor de Staat en andere openbare
lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling(e) waarin mede zijn inbegrepen de kosten van een reis van
de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar zijn/haar toegang gewaarborgd is, tot een jaarlijks maximum
bedrag ter hoogte van EUR 10.000,00 op de garantsteller kunnen worden verhaald.
Daarnaast verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling(e) een uitkering krachtens de
Algemene Bijstandswet geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling(e) zijn gemaakt
(gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Algemene
Bijstandswet) naast genoemde EUR 10.000,00 per jaar op de garantsteller zullen worden verhaald.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

* Als deze garantverklaring niet juist en volledig is ingevuld en/of ondertekend, zal dit leiden tot een negatieve
beslissing op de visumaanvraag.

TOESTEMMING VAN DE (HUWELIJKS) PARTNER VOOR DE GARANTSTELLING:
Ondergetekende (naam):
Adres:
Woonplaats:
verklaart toestemming te verlenen voor bovenstaande garantstelling.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Bij te voegen documenten





Kopie paspoort (houderpagina) garantsteller
Kopie geldige Chinese of Mongoolse verblijfsvergunning ondertekenaar
Bewijs van inkomsten of salaris van garantsteller over de laatste drie maanden
* Een door de Gemeente gelegaliseerde uitnodiging van vrienden/familie in Nederland of bewijs van eigen
woonruimte in Nederland van de garantsteller)

