VisumService.nl/
Postbus 1267
2280 HG Rijswijk (ZH)
06-393 39 184
info@visumservice.nl
HET OPDRACHTFORMULIER VOOR 
Dit formulier is het enige formulier dat echt van ons is. Alles wat u hier schrijft komt op de factuur te staan.

De naam van uw bedrijf (optie wanneer u wilt dat wij de factuur opmaken op naam van een bedrijf, anders vult u niets in!)

U voornaam en achternaam:
Uw adres (straatnaam +nummer, postcode en woonplaats. Altijd verplicht) :
Uw email voor de facturatie (altijd verplicht) :

Uw mobiel telefoonnummer(altijd verplicht):

Heeft u een referentie voor uw factuur?:
Wij hebben uw wachtwoord en ID code nodig van uw Russische online aanvraagformulier voor mogelijke correcties
Wachtwoord:

ID nummer:

UW EMAIL HEBBEN WIJ NODIG VOOR DE FACTURATIE. DE FACTUUR ZULLEN WIJ U EMAILEN ZODRA UW AANVRAAG GEACCEPTEERD IS DOOR HET CONSULAAT. OP DE FACTUUR
ZAL TEVENS WORDEN VERMELD WANNEER UW VISUM WEER VERSTUURD OF OPGEHAALD KAN WORDEN.
Voornaam en achternaam voor wie het visum aangevraagd moet worden:
Persoon:
Voorletter + achternaam

De geboortedatum

Het paspoortnummer

1.
2.
3.
4.
5.
Hoe wilt dat wij uw paspoort retourneren?
Ik kom mijn paspoort ophalen .
Per aangetekende post (7,95 inclusief btw euro extra) .
Op Schiphol achterlaten bij de Aviapartner balie. Deze balie bevindt zich tussen de vertrekhallen 1 en 2.
Ons tarief voor het achterlaten van uw paspoort bedraagt 25 euro (exclusief btw) per envelop, en niet per paspoort.
Deze balie is dagelijks geopend van 05.30uur t/m 21.00uur. Wij laten dagelijks paspoorten achter al 17 jaar.
Koerier brengen of ophalen alleen voor Amsterdam of Rotterdam,
door onze eigen koeriers (29,41 euro exclusief btw, en na 14.00uur) .
PostNL spoed door TNT Express (24 uur service, en voor 27,30 euro inclusief btw)
Koerier in handen (50 cent per km ex.BTW, voor de hele reis, zowel heen als terug)
(VAAK BUITEN KANTOORUREN!) .
UW HANDTEKENING:
1. Stuur al uw documenten op naar:
VisumService.nl/Oman
Postbus 1267
2280 CG Rijswijk (ZH)

Datum:
070-215 49 95
06 393 39 184

Of, u komt uw documenten brengen en ophalen;
per koerier
VisumService.nl/Oman
Anna Paulownastraat 63
2518 BC Den Haag

