Beste klant,
Allereerst willen wij u hartelijk danken dat uw visumaanvraag aan Traveldocs toevertrouwt.
Wij zullen alles in het werk stellen om de aanvraag zo snel en soepel mogelijk te laten
verlopen.
Onderstaand kunt u alle informatie vinden met betrekking tot de benodigdheden voor het
verkrijgen van het visum. Wij verzoeken u alle genoemde vereisten te verzamelen en bij
Traveldocs aan te leveren.
Het is belangrijk deze gegevens goed door te nemen alvorens u de documenten
verstuurt, op deze manier kunt u voorkomen dat de tijdige goedkeuring van uw visum
in het gedrang komt. Ook raden wij u aan om van alle documenten die u ons toestuurt een
kopie voor uzelf te maken.
Met vriendelijke groeten,
Het Traveldocs team

Nuttige informatie
Inentingen
Voor sommige landen zijn inentingen verplicht. Wacht niet te lang om hiervoor een afspraak
te maken met uw arts of de GGD.
Zorgt u ervoor dat de juiste vaccinatiegegevens vermeld worden in uw medisch paspoort.
Geïnformeerd op reis gaan
Elk land heeft zijn eigen regels, gewoonten en formaliteiten. Wij raden u aan u hier voordat
op reis gaat in te verdiepen. Bijvoorbeeld via de website van het Ministerie van Buitenlandse
zaken.
Tickets
We raden ten zeerste aan om geen “non-refundable” ticket te boeken voordat u het
visum heeft ontvangen. Controleert u dus bij het boeken van u ticket goed de
wijzigings- en annuleringsvoorwaarden, om hoge kosten te voorkomen indien uw
visum met vertraging of helemaal niet afgegeven kan worden.
Verzending
Er zijn verschillende manieren om uw documenten van en naar Traveldocs te versturen.
Tijdens het orderproces kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Ons adres vindt u
op onze website.

Facebook
Wilt u op de hoogte worden gehouden omtrent de recente veranderingen en meest nuttige
informatie?
Like en volg dan onze pagina op Facebook! U kunt ons vinden onder Traveldocs NL.
Hier zullen wij alle recente informatie in verwerken, zodat u niks zult missen! Tevens kunt u
hier ook zaken als sluitingsdagen van het consulaat en nieuwe veranderingen terug vinden.

Beste klant,
Vanwege de toenemende dreiging in de wereld raadt het Ministerie van Buitenlandse Zaken
aan dat elke reiziger zijn/haar reis laat registreren. Zo kan het Ministerie van Buitenlandse
Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen wanneer u in het buitenland
bent.
Waarom registreren?
•

•
•
•
•

Doet zich op uw reisbestemming een noodsituatie voor? Dan beschikken zowel het
Ministerie van Buitenlandse Zaken als de ambassades en consulaten in het buitenland
meteen over uw contactgegevens. Zo kunnen zij snel contact met u opnemen voor
informatie of bijstand indien nodig.
In geval van nood kunnen de consulaire diensten ook uw contactpersoon op de hoogte
brengen.
Registratie wordt bovendien niet alleen aangeraden voor verre landen. Ook in een land
binnen de Europese Unie kan zich een noodsituatie voordoen.
Uw contactgegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden enkel gebruikt tijdens een
crisissituatie.
Uw persoons- en verblijfgegevens worden twee weken na afloop van uw reis
verwijderd uit het systeem van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Traveldocs kan de ambassade registratie uit handen nemen. Vult u het ambassade
registratieformulier in dit pakket volledig in en stuurt u het mee met de andere benodigdheden,
dan maken wij het voor u in orde.

Met vriendelijke groeten,
Het Traveldocs team

Beste Klant,
Traveldocs kan namens u een visum Rusland verzorgen.
Reist u binnenkort met de vliegtuig naar Leningrad (Oblast), Kaliningrad (Oblast) of naar St.
Petersburg? Is uw verblijf niet langer dan 8 dagen en zult u de stadsgrenzen niet verlaten?
Dan kunt u een elektronisch visum verkrijgen.
Dit is met name handig voor zakelijke reizigers, die slechts een paar dagen Rusland in
moeten.
Om het visum namens u te mogen aanvragen, dienen wij naast een volledig en naar
waarheid ingevuld vragenlijst ook een duidelijke scan van uw pasfoto nodig. Het beste is om
deze te laten maken bij een fotograaf en aan te geven dat de foto voorzien moet zijn van
een wit achtergrond. Tevens raden wij aan om de foto ook gelijk digitaal op te vragen, dan
weet u zeker dat deze voldoet aan de voorwaarden.
Dit alles mag u mailen naar nederland@traveldocs.eu, wij zullen vervolgens voor u het
e-visum voor u aanvragen. Zodra deze gereed is, krijgt u van ons bericht.
Twijfelt u aan bepaalde vragen of weet u niet of een vraag op u van toepassing is? Bel ons
dat op werkdagen tijdens kantooruren op 023 221 00 04. Wij helpen u hier graag doorheen.

Persoonlijke gegevens
Vul hieronder alle vragen in. De gegevens dient u op te schrijven, zoals deze in het paspoort
staan.
Nationaliteit:_______________________________________________________________
Achternaam:_______________________________________________________________
Voorna(a)m(en):____________________________________________________________
Heeft u ooit een andere naam gehad?
ja
nee
Zo ja, namelijk:_____________________________________________________________
Gender:
man
vrouw
Geboortedatum:____________________________________________________________
Geboortestad:______________________________________________________________

Reisgegevens
Vul hieronder alle details in omtrent uw verblijf in Rusland. Heeft u meerdere
bestemmingen? Vul deze dan allemaal in. Indien er niet genoeg ruimte is, kunt u de
gegevens op een apart blad invullen en bijvoegen bij uw aanvraag.
Type verblijf:
hotel
persoon (kennis/familielid/airbnb)
Naam hotel/persoon:_______________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________
Telefoonnummer:__________________________________________________________
Faxnummer (indien van toepassing):___________________________________________
E-mail adres:______________________________________________________________
Type verblijf:
hotel
persoon (kennis/familielid/airbnb)
Naam hotel/persoon:_______________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________
Telefoonnummer:__________________________________________________________
Faxnummer (indien van toepassing):___________________________________________
E-mail adres: _____________________________________________________________
Vorig bezoek (indien van toepassing)
Vul de vragen volledig in. Weet u niet meer de exacte data? Vul dan een fictief datum in. De
jaartallen moeten echter wel kloppen en indien mogelijk, ook de maanden. Eventueel kunt u
op oude stempels zien wanneer u precies het land bent in- en uit gegaan.
Bent u eerder in Rusland geweest?

Ja

Ik ben nog nooit in Rusland geweest

Hoe vaak bent u eerder in Rusland geweest?____________________________________
Datum inreis vorig bezoek:___________________________________________________
Datum uitreis vorig bezoek:___________________________________________________
Paspoort gegevens
Type paspoort:
Normaal
Diplomatiek
Dienst
Paspoortnummer:___________________________________________________________
Datum afgifte:______________________________________________________________
Vervaldatum:_______________________________________________________________

Contactgegevens
Vul hieronder uw huidige contactgegevens waarop u te bereiken bent. Vult u de aanvraag
namens iemand anders in? Vul dan zijn/haar gegevens hieronder in. Alle vragen dienen
beantwoord te worden door zowel toeristische- als zakelijke reizigers.
Woonadres:______________________________________________________________
Postcode en plaats:________________________________________________________
Telefoonnummer:__________________________________________________________
Faxnummer (indien van toepassing):___________________________________________
Werkt of studeert u?
Ja
Nee, ik werk of studeer momenteel niet
Indien ja,
Naam bedrijf/school:_______________________________________________________
Functie/studie:____________________________________________________________
Adres en plaats:___________________________________________________________
Telefoonnummer werkgever/school:____________________________________________
Faxnummer (indien van toepassing):___________________________________________
Mailadres:________________________________________________________________
Heeft u familieleden in Rusland?
Ja
Nee
Indien ja,
Relatie tot u:_______________________________________________________________
Achternaam:_______________________________________________________________
Voornaam:________________________________________________________________
Geboortedatum:____________________________________________________________
Adres:____________________________________________________________________

Voorwaarden
Door de aanvraag te ondertekenen gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
Ik ga akkoord met het automatisch laten verwerken, opslaan en verzenden van de
door mij opgegeven data voor e-visum doeleinden.
Ik bevestig dat de door mij verstrekte informatie volledig, accuraat en naar waarheid
is ingevuld. Tevens ben ik mij bewust van het feit dat onvolledige of onjuiste
informatie kan resulteren in een afwijzing of annulering van mijn visumaanvraag bij
de grensovergang van de Russische Federatie en bij de uitreis vanuit de Russische
Federatie met een e-visum.
Ik ben bewust van de voorwaarden van de inreis in de Russische Federatie, van het
verblijf en vertrek vanuit de Russische Federatie met een e-visum.
Ik ben mij ervan bewust dat een e-visum niet het recht op toegang tot het
grondgebied van de Russische Federatie garandeert en ik ben mij ervan bewust dat
mij toegang kan worden geweigerd in gevallen waarin de Russische wet voorziet. In
geval van een geweigerde toegang, kan ik geen aanspraak maken op een
vergoeding voor eventuele verliezen.

Door deze aanvraag te ondertekenen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden
en de voorwaarden gesteld door de Russische overheid om te mogen reizen met een
e-visum.
Daarbij geef ik bij deze toestemming aan Traveldocs om de aanvraag namens mij te
verzorgen en de gegevens, voor zo ver dat nodig is, te verwerken en op te slaan
gedurende de verwerkingsperiode van mijn visumaanvraag.

Naam:
Handtekening:

Datum:

