
Indrejseformular til Aruba

Alle rejsende til Aruba skal udfylde en indrejseformular. Allerede i afrejselufthavnen skal du 
vise QR-koden fra din indrejseformular, så husk at have den ved hånden, når du tjekker ind. 

I formularen skal du blandt andet udfylde information om dit fly, personoplysninger 
og information om dit hotel på rejsemålet. Følgende sider giver et overblik over 
dette.

Undgå at bruge oversættelsesfunktionen i din webbrowser og lad den være på 
engelsk. Så undgår du fejloversættelser. 

Formularen er tilgængelig online på Aruba Online ED (edcardaruba.aw)

Det er obligatorisk, at alle rejsende udfylder hver sin formular inden afrejsen. 

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre formularen. 
Denne version gælder pr. 28. oktober 2022.
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https://edcardaruba.aw/


Registrering 

1. Vælg om du er indbygger eller ikke-
indbygger på Aruba:  
Resident of Aruba = Indbygger

Non-resident = Ikke indbygger

2. Du får nu vist et pop up-vindue, hvor du 
skal udfylde ankomstdato. 
Vær opmærksom på, at du tidligst kan 
udfylde formularen 7 dage før afrejse.
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Registrering inreseformulär

1. Angiv dit efternavn 

2. Angiv dit fornavn

3. Angiv din fødselsdato

4. Angiv din nationalitet

5. Angiv dit pasnummer

6. Angiv udløbsdato for dit pas

7. Angiv pastype
Diplomatpas eller ordinært pas

8. Angiv din mailadresse

9. Gentag mailadressen 

10. Angiv dit telefonnummer

11. Klik i YES, hvis du vil modtage Arubas 
nyhedsbrev

Når du er klar, trykker du på "Next"
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Registrering

1. Angiv køn

2. Angiv landet, hvor du er født

3. Angiv om du har dobbelt statsborgerskab

4. Angiv stilling
Hvis der ikke findes en passende stilling, vælg "Other"

5. Angiv landet, du bor i 

6. Angiv din adresse

7. Angiv by

8. Angiv postnummer

Når du er færdig, klik på ”Next"
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Registrering

1. Vælg flyselskabet, du flyver med 
Hvis du har en mellemlanding og flyver med to flyselskaber, vælger 
du det seneste.  

Når du har angivet flyselskab, får du vist et vindue, hvor du skal 
udfylde flynummeret. Dette finder du i dine rejsedokumenter eller i 
Spies-appen. 

2. Ankomstdatoen er allerede angivet fra du angav i første trin. 

3. Angiv hjemrejsedato

4. Angiv tid for hjemrejse 

5. Angiv formålet med rejsen. 
- Skal du på ferie, vælger du ”Sun, sand and sea"

6. Angiv, hvor du skal bo
- Hvis du angiver, at du skal bo på hotel, skal du vælge dit hotel på 
listen 

7. Angiv om du tidligere har været på Aruba – hvis ja, hvor mange 
gange 

8. Angiv, hvordan du bestilte rejsen 

9. Angiv hovedårsagen til, at du valgte Aruba

10. Angiv, hvad der inspirerede dig til at vælge Aruba som rejsemål

Når du er færdig, klik på "Next"
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Registrering 

Her skal du acceptere vilkårene ved at klikke i ”YES”. 
Det er vigtigt, at du læser informationen igennem, 
som er på engelsk.

1. Vilkårene for at rejse

2. Godkendelse af COVID-19 sundhedsscreening på 
rejsemålet 

3. Regler om karantæne, mens der ventes svar på 
eventuelt COVID-19-test

4. Giv samtykke til, at dine eventuelle 
testresultater gemmes og deles med de 
offentlige sundhedsmyndigheder 

5. Godkendelse af regler om eventuel karantæne

Teksten er på engelsk, og det er dit eget ansvar at 
kende til informationen. Kan du ikke selv engelsk, 
anbefaler vi, at du får hjælp til at oversætte. 
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Registrering - fortsættelse

Her skal du acceptere vilkårene ved at klikke i 
”YES”. Det er vigtigt, at du læser informationen 
igennem, som er på engelsk.

6. Samtykke til at følge alle instruktioner fra 
sundhedsmyndighederne på Aruba

7. Godkendelse af eventuelle udgifter i forbindelse 
med COVID-19

8. Afståelse af rettigheden til at kræve erstatning i 
tilfælde af nægtet adgang

Teksten er på engelsk, og det er dit eget ansvar at 
kende til informationen. Kan du ikke selv engelsk, 
anbefaler vi, at du får hjælp til at oversætte. 
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Registrering - fortsættelse

Her skal du acceptere vilkårene ved at klikke i ”YES”. Det 
er vigtigt, at du læser informationen igennem, som er 
på engelsk.

9. Her accepterer du Arubas regler og bestemmelser samt 
accepterer at du vil respektere myndighedernes 
instruktioner

10. Her erklærer du på tro og love, at du har udfyldt alt 
korrekt

Teksten er på engelsk, og det er dit eget ansvar at kende til 
informationen. Kan du ikke selv engelsk, anbefaler vi, at du 
får hjælp til at oversætte. 
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Bekræft informationen

I dette trin får du en sammenfatning af den 
information, som du har oplyst.

Kontrollér, at informationerne stemmer.

Hvis informationen ikke stemmer, kan du gå tilbage 
via knappen "Back"
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Bekræftelse

Du får nu en bekræftelse, hvor du kan hente 
Boarding Qualifier, som er en QR-kode, der skal 
vises ved afrejsen. 

Du modtager også en bekræftelse på den oplyste 
mailadresse. 

Obs! Alle rejsende skal udfylde hver sin 
indrejseformular. 
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