
 
 

SPECIALE VERTALINGEN 

 
Alle documenten die door een niet-beëdigd vertaler zijn vertaald, worden “speciale vertalingen” 
genoemd. In Lima is er geen beëdigd of officieel vertaler Nederlands/Vlaams-Spaans of vice versa. 
Om deze reden zijn de vertalingen die we bij El Tulipán doen speciale vertalingen waarvoor 
vervolgens enkele stappen ondernomen dienen te worden om voor officieel gebruik in Peru 
geaccepteerd te worden. 
 

El Tulipán 

1.  Vertaling van het document (certificaten, onder andere). 

2.  Opstellen van een beëdigde verklaring. 

3.  Handtekening van de speciale, niet beëdigde vertaler. 

4.  Legalisering van de handtekening van de speciale vertaler op de 
beëdigde verklaring door een notaris.  

Aanvrager van de 
vertaling 

5.  

Legalisering van de handtekening van de notaris bij de Colegio de 
Notarios del Perú (Orde van Notarissen van Peru). 
 
GEGEVENS VAN HET COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA 
Adres: Avenida Giuseppe Garibaldi (voorheen: Av. Gregorio Escobedo) 339 - 343, Jesús María. 
Ref: Tegenover de Cámara de Comercio de Lima. 
Openingstijden: maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur.  
Telefoon: 014610016 – 012619647 
Web: www.notarios.org.pe 
Geschatte procedurekosten: 30 soles (per handtekening van de voorzitter van de Orde van 
Notarissen). 
Geschatte proceduretijd: 48 uur. 

6.  

Inschrijving van het document als speciale vertaling bij de Raad van 
Toezicht van de vertalers (Junta de Vigilancia de los Traductores) van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministerio de Relaciones 
Exteriores). 

Hier moeten de volgende documenten ingediend worden: 
- Het origineel van de beëdigde verklaring. 
- Een kopie van de vertaling van het originele document. 
- Een kopie van het paspoort, DNI of carnet de extranjería. 

  
GEGEVENS VAN DE JUNTA DE VIGILANCIA DE LOS TRADUCTORES 
Adres: Jirón Lampa 545 naast het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Telefoon: 012042400 doorkiesnummer 4559. 

7.  

Legalisatie van de handtekening van de voorzitter van de Raad van 
Toezicht van de vertalers bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
 
Geschatte kosten: 31 soles voor iedere handtekening van de voorzitter van de Raad van 
Toezicht van de vertalers. 

 Na deze stap is de vertaling klaar voor officieel gebruik.   

 

http://www.notarios.org.pe/

