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Stappenoverzicht voor de komst van de au pair 

 
Hieronder vindt u een kort en bondig overzicht van de stappen welke genomen dienen te worden om uw 
gekozen au pair naar Nederland te halen. Het is vaak lastig om per stap te zeggen hoe lang het duurt, maar 
u kunt voor het totale proces rekening houden met ± drie tot vijf maanden.  
 
Overeenkomst retour 
Na ontvangt van de ondertekende overeenkomst zal Smiling Faces de zoekopdracht starten en 30% van de 
bemiddelingsfee incasseren. 
 
Familie file compleet  
Nadat uw familie file (bemiddelingsovereenkomst, inschrijfformulier, dear au pair letter en foto’s) compleet 
is zal Smiling Faces zo spoedig mogelijk geschikte kandidaten aan u voorstellen. Wanneer de voorgestelde 
kandidaten u aanspreken kunt u een telefoon/skypegesprek met deze kandidaten aanvragen. 
 
Match met au pair 
Wanneer er een match is met u en de au pair incasseert Smiling Faces 70% van de bemiddelingsfee en de 
kosten voor de aanvraag bij de IND. U kunt de documenten voor de IND aanvraag voor het verbijfsdoel 
uitwisseling au pair uploaden in uw portaal. Een aantal documenten moeten eerst naar de au pair gestuurd 
te worden voor ondertekening en daarna naar u als gastgezin voor ondertekening. Wij doen ons best om te 
zorgen dat dit zo spoedig mogelijk verloopt. 
 
IND aanvraag compleet 
Wanneer Smiling Faces alle stukken voor de aanvraag voor het verbijfsdoel uitwisseling au pair heeft 
ontvangen en alle documenten zijn correct, wordt de aanvraag ingediend bij de IND. De IND behandelt de 
aanvraag binnen 10 werkdagen na ontvangst. 
 
Ambassade afspraak 
Nadat Smiling Faces het positief besluit van de IND heeft ontvangen, kan de au pair een afspraak bij de 
ambassade inplannen. Voor deze afspraak hebben wij van u een uitnodigingsbrief + het ingevulde 
verzekeringsaanvraag formulier nodig. Wij zorgen dat alle benodigde documenten bij de au pair terecht 
komen.  
 
Visum ontvangen 
Als de afspraak van de au pair bij de Nederlandse ambassade goed is verlopen zal het visum in haar paspoort 
geplaatst worden. In Oekraïne en in Azië duurt dit gemiddeld enkele dagen, in Zuid-Afrika duurt dit 
gemiddeld een week en in Zuid-Amerika en andere Afrikaanse landen duurt dit gemiddeld twee weken. 
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Vliegticket au pair 
Wanneer uw au pair haar visum heeft opgehaald bij de ambassade en Smiling Faces een kopie hiervan heeft 
ontvangen, zal Smiling Faces u informeren vanaf welke datum uw au pair naar Nederland kan komen. Het 
vliegticket kan dan aangeschaft worden, welke onderdeel is van de programmakosten. Smiling Faces kan u 
hierbij assisteren of u kunt er zelf voor kiezen om op zoek te gaan naar een geschikt jaarretourticket. Smiling 
Faces incasseert de kosten voor het Enjoy & Explore Package nadat het jaarretourticket voor de au pair is 
geboekt. 
 
Inreis au pair 
Binnen enkele dagen nadat de au pair is aangekomen bij uw gezin zal zowel u als de au pair gebeld worden om te 
vragen naar de eerste ervaringen. Daarnaast worden er enkele praktische zaken besproken welke u dient te regelen: 
de TBC test bij de GGD, het ophalen van de verblijfsvergunning bij de IND, het inschrijven van de au pair op uw adres 
bij de gemeente en het afsluiten van de basis zorgverzekering. 
 
Evaluatiegesprek 
Ongeveer drie/vier weken na aankomst van de au pair plannen wij graag een telefonisch evaluatie gesprek in om te 
bespreken hoe de eerste weken zijn verlopen.  
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Dit stappen overzicht is slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan 
bovengenoemde stappen en tijd indicaties. 
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