
 
INFORMATIE OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN 

 
 

De link om een afspraak te maken (exclusief paspoort*) vind u op onze website bij 
consulaire diensten. Als u op de link klikt dat begint met app.bookitit verschijnt de 
agenda waarop u een dienst kunt kiezen. 
 
Voor een NIE nummer klikt u op: 
[D]... N.I.E. ( NUMERO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJEROS)9,85€ 
 
Enz.  
 
U ziet daarna een datum en tijdstip waarop u kunt klikken. U kunt ook op de 
agenda een datum in de toekomst kiezen. Voer u correcte gegevens in, het vakje 
linksonder aanvinken en op confirmar klikken om de afspraak te bevestigen. U 
krijgt daarna een email ter confirmatie. 
Let op! De naam moet overeenkomen met de persoon die langskomt anders kan 
de toegang geweigerd worden.  
 
De online agenda heeft een werking van máximum 3 maanden. Het is goed 
mogelijk dat de afspraken voor een bepaalde dienst waar veel vraag naar is zijn 
volgeboekt. U ziet dan de tekst “no hay horas disponibles”.  
Gedurende de dag opent de agenda de eerste dag na 3 maanden en krijgt u de 
mogelijkheid om die dag een afspraak te maken, tenzij de dag die opent een 
weekend is. De tijdstip van opening is willekeurig om overbelasting van de website 
te voorkomen. 
 
Het is niet mogelijk om telefonisch of via de mail een afspraak te maken. U 
moet zelf online kijken of er afspraken zijn uitgevallen of bovenstaande instructies 
volgen.  
 
Let op! Als u een afspraak maakt voor een andere dienst dan waarvoor u komt 
wordt u niet geholpen. U ziet achter servicio de dienst staan.  
 
Zorg dat u bij de afspraak alle benodigde documenten bij u heeft om te voorkomen 
dat u een nieuwe afspraak moet maken. 
 
De afspraak is voor 1 persoon. Personen die meekomen kunnen de toegang 

geweigerd worden tenzij deze nodig zijn voor de aanvraag.     

 

 

 

 

*De link voor het maken van een afspraak voor een paspoort vind u op de Spaanse 

website. U klikt dan op Servicios Consulares, Pasaportes y otros documentos en 

daarna op Pasaportes – requisitos y procedimiento para obtenerlo. 


