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Ви біженець з України та на вас поширюється Директива про тимчасовий захист. Запишіться 

на прийом, щоб отримати дозвіл на проживання, якщо ви зареєстровані в муніципалітеті. 

Вкажіть, скільки членів сім'ї ви записуєте на прийом. 

Натисніть тут на IND Amsterdam Oekraine.  

 

Введіть тут кількість людей, яким призначаєте зустріч.  

 

Виберіть дату, на яку потрібно призначити зустріч у календарі. Якщо поле зелене, 

дата ще доступна.  

 

 

Виберіть тут, коли ви хочете прийти на прийом. 

 

Натисніть цю кнопку, щоб перейти до наступної сторінки.  

Введіть дані на наступній сторінці. 
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Тут показано, скільки людей, де, в який день і час ви записуєте на прийом. 

Якщо запис не відбувся через 15 хвилин, необхідно знову вибрати дату та час. 

Введіть вашу електронну адресу. IND використовує вашу адресу електронної пошти для 

відправки підтвердження про зустріч. 

 

Введіть номер телефону тут. IND буде використовувати номер телефону тільки в тому 

випадку, якщо нам буде потрібна додаткова інформація для вашої зустрічі. 

Вам не потрібно 

нічого 

заповнювати тут, 

тому що ви ще не 

знаєте свого 

номера іноземця 

(V-номер). Ви 

отримаєте V-

номер від IND, 

коли ми 

зареєструємо вас 

у нашій системі. 

Введіть тут номер 

обслуговування 

громадян (BSN). Ви 

отримали цей номер 

під час реєстрації в 

муніципалітеті. Ви 

призначаєте зустріч 

для кількох людей? 

Введіть їхній номер 

обслуговування 

громадян (BSN) у 

полі нижче. 

Введіть своє 

ім'я. Ви 

призначаєте 

зустріч для 

кількох 

людей? Будь 

ласка, введіть 

їх ім'я у поле 

нижче. 

 

Введіть тут своє прізвище. Ви 

призначаєте зустріч для 

кількох людей? Будь ласка, 

введіть їхнє прізвище у поле 

нижче. 

Натисніть цю 

кнопку, щоб 

призначити 

зустріч. 
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Зустріч призначена  

 

Ваша зустріч призначена. На вказану вами адресу електронної пошти було надіслано підтвердження. 

Якщо ви не отримали листа протягом 2 годин, перевірте, чи не потрапило підтвердження до папки зі 

спамом. Якщо ні, то зателефонуйте до IND за телефоном 088 043 0430. 

 

Ваш код зустрічі можна знайти тут (символи виділені жирним шрифтом). Ви також отримаєте код зустрічі в 

електронному листі із підтвердженням. 

Вам буде запропоновано ввести цей код під час відвідин IND. 

 

Час резервування минув 

Ви бачите цю картинку? У такому разі ви не записалися на прийом протягом 15 хвилин. Натисніть кнопку 

«ОК» і виберіть дату та час.  

 


