Beste klant,
Dit bericht bevat de nodige informatie over VisumService.
VisumService is sinds 1997 gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor alle landen, zowel
in Nederland als in België, alsook in het legaliseren van handel- en exportdocumenten. Wij
zijn niet alleen het goedkoopste en het snelste bemiddelingsbureau, maar we doen er ook
alles aan om u zorgeloos op weg te helpen aan een visum voor het desgewenste land.
Als bemiddelingsbureau -tussen u en het consulaat of de ambassade- hebben wij door de
jaren heen kostbare kennis vergaard, alsook de nodige contacten opgebouwd, waardoor wij
beide partijen helpen om het proces te vergemakkelijken en u op deze manier van de extra
last ontdoen. Hiermee bespaart u naast uw kostbare tijd voor het aantal reizen naar het
consulaat, ook de moeite om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen en bent u er zeker van dat
uw documenten afgehandeld worden door een betrouwbare partij: de VisumService.
Wij ontvangen dagelijks een enorme variëteit in aantallen en in verzoeken. Grote bedrijven,
particulieren en zelfs reisbureaus schakelen ons in bij het verzorgen van visa voor hun
klanten, maar ook voor een collega, of een familielid. Dit geldt ook voor groepsreizen met,
zowel zakelijke-, als toeristische doeleinden.
Door u te ontlasten van de ellenlange wachtrijen op het consulaat, het aantal vrije dagen dat u
hiervoor op moet nemen, de ingewikkelde procedures, of onverwachte benodigdheden voor
een bepaald type visum, zorgen wij ervoor dat u met een gerust hart alsnog op tijd op reis
kunt. Niet alleen denken wij met u mee, maar we vertalen ook de vraag van de consulaten aan
u en brengen hiermee duidelijkheid over de procedures.

Onder vindt u de nodige informatie over de kosten, het ontvangen van uw documenten en de
factuur.

Kosten & terugzending van uw documenten:
•

De consulaire visumkosten verschillen in type visum, per land en nationaliteit (te
vinden op onze website);

•

Voor de bemiddeling vragen wij €18.00 (excl. BTW) per paspoort;

•

Voor het aangetekend retour sturen van uw documenten rekenen wij €7.95 (incl.
BTW);

U kunt uw documenten ook zelf komen afhalen bij ons op kantoor (vanaf 14:00), of gebruik
maken van één van onze andere terugzend opties:
•

Klaarleggen te Avia Partner op Schiphol: €25.00 (excl. BTW)

•

Per koerier laten bezorgen: €29.41 (excl. BTW), dit wordt gedaan door TNT Express,
oftewel Postnl spoedservice.

•

Directe koerier gebruiken à 50 cent (excl. BTW) per kilometer, de afstand wordt
berekend

op

de

afstand

‘heen

en

terug’,

zie

meer

op

onze

website:

http://www.visumservice.nl/visum-informatie-en-aanvragen-kosten-voor-

een-visum )

Factuur:
Zodra het betreffende consulaat uw aanvraag heeft geaccepteerd, ontvangt u diezelfde dag per
e-mail (die u op het opdrachtformulier heeft ingevuld) uw factuur. Op de factuur staat ook de
waarschijnlijke datum waarop uw visum klaar zal zijn, dit verschilt per consulaat. Dit is ook
de dag waarop uw documenten bij ons op kantoor (vanaf 14:00) klaarliggen om opgehaald te
worden / aangetekend te worden verzonden / of klaargelegd te worden bij onze partner te
Schiphol. Hoe u uw documenten wilt ontvangen, geeft u aan het opdrachtformulier (te vinden
op onze website www.visumservice.nl /kies eerst uw land).

Wilt u een visum aanvragen voor een willekeurig land? Check eerst uw benodigdheden voor
het desbetreffende land op onze website: www.visumservice.nl
U kunt vervolgens al uw documenten aangetekend opsturen naar:

VisumService.nl/ (land)
Postbus1267
2280 CG Rijswijk (ZH)
Of u kunt het zelf komen brengen en anders per koerier versturen naar ons kantoor:
VisumService.nl
Anna Paulownastraat 63
2518 BC Den Haag
Tel: +31(0)6-393 39 184
Tel: +31(0)70 215 49 95
E: info@visumservice.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben,
bezoek gerust onze website of neem contact op met ons kantoor op onderstaande gegevens,
Met vriendelijke groet,

De VisumService

VisumService.nl
Anna Paulownastraat 63
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