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OPDRACHTFORMULIER VISUM 
 
Belangrijke data (dd/mm/yyyy) 
Datum vertrek  Datum paspoort uiterlijk retour   
Mobiele nummer reiziger  
 
Factuurgegevens: 
Bedrijfsnaam:  
Contactpersoon:  
Adres:  Telefoon:   
Postcode/plaats:  E-mail financiële afdeling:  
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. 

 
Reizigers informatie: 
Naam aanvrager Paspoortnummer Vervaldatum paspoort 
    
    
 
Land van bestemming: 
Land Visum Type visum Aankomstdatum* Vertrekdatum 
 Toerist , Zaken  Anders  Single , Double , Multiple  

 Toerist , Zaken  Anders  Single , Double , Multiple  
 Toerist , Zaken  Anders  Single , Double , Multiple  
* Ik begrijp dat wanneer een visumopdracht de volgende werkdag bij de ambassade aangeleverd moet worden, een spoedtarief met dito spoedverzending 
wordt berekend. 
 
Ik bestel ook de volgende dienst(en) erbij: 
Uitnodiging (alleen voor business visa met commerciële doeleinden): Rusland  Azerbeidzjan  Kazachstan  
Het invullen / opstellen van overige benodigde formulieren o.b.v. aanwezige informatie    
 
Aflevering document(en), indien ander adres dan factuuradres: 
Bedrijf/Naam:  Postcode/plaats  
t.a.v.:  Land  
Adres:  Telefoonnummer  
Afhalen op Schiphol bij de Avia Partner balie  ophalen te Weerselo  
 
Verzendwijze: 
Binnen Twente kan Visumservice Twente uw documenten ophalen. Voor het tarief verwijzen wij u naar de landspecificaties die u separaat 
per mail ontvangen heeft, of op aanvraag. Wilt u uw opdracht opgehaald hebben door Visumservice Twente zelf of door een koerier? Neemt 
u dan contact met ons op.  
Tegen een gereduceerd tarief kan onze huiskoerier de documenten bij u ophalen. Laat het ons weten per e-mail en u ontvangt van ons een 
verzendetiket en ophaaltijd. 
 
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 
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