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OPDRACHT PRE-CHECK VISUMAANVRAAG  
EN INPLANNING AFSPRAAK 

 
Dit formulier inclusief alle visum applicatie documenten in één PDF-scan 

mailen, naar h.wevers@visumservicetwente.nl 
 
Tel. 0541 662407 e-mail: h.wevers@visumservicetwente.nl skype: visumtwente 
 
Land:  Angola   India  Saoedi Arabië 
   Incl. planning  Incl. inplanning 
 
Belangrijke datum 
Datum vertrek   
Ik begrijp dat wanneer een opdracht als bovengenoemd met spoed uitgevoerd moet worden voor mij, er een spoedtarief voor check en/of 
ophaling berekend wordt. 
 
Factuurgegevens: 
Bedrijfsnaam:  
Contactpersoon:  
Adres:  Telefoon:   
Postcode/plaats:  E-mail:   
Land:  Referentie:   
KvK nummer:  BTW nummer:  
IBAN nr:  BIC:  

!! **alle gegevens binnen deze sectie zijn nodig voor onze administratie !!  
Wanneer de gegevens reeds bij ons bekend zijn, vult u dan ‘bekend’ in. Particulieren kunnen deze vragen beantwoorden met n/a, behalve bij IBAN en BIC 

 
Reizigers informatie: 
Naam aanvrager Paspoortnummer Vervaldatum paspoort 
 
 
 
 
Hierbij verklaar ik bovenstaande volledig begrepen te hebben, dat de verstrekte informatie juist en correct is en 
dat ik niet deel zal nemen aan activiteiten die in strijd zijn met het doel van de reis zoals hier vermeld. 
 
Retourzending paspoort (indien ander adres dan factuuradres):   ja  nee 
Bedrijf/Naam:  Postcode/plaats  
t.a.v.:  Land  
Adres:  Telefoonnummer  
 
Wij versturen onze zendingen standaard per koerier, DHL. Wilt u een andere wijze van verzending dan kunt u dat hier aangeven.  
Aangetekend**  Directe (spoed) koerier  Anders ………  
**Sinds 2016 dient u rekening te houden met een verzendduur van minimaal 2 werkdagen van PostNL; aangetekende post heeft geen prioriteit bij PostNL. 
Visumservice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, vertraging en/of zoekraken van zendingen. 
 
Ondertekening: 
Wij handelen volgens de richtlijnen van de AVG, persoonlijke gegevens worden voor ‘privacy by default’ en ‘privacy by design’ ingezet. 
Door dit vakje  aan te kruisen gaat u akkoord. 
 
Door ondertekening gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website. 
Datum Handtekening 
 
 
     

 
 
 

U ontvangt een opdrachtbevestiging en factuur. 
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