Beste klant,

Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma
traveldocs.
Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Naar aanleiding van uw recente visumaanvraag kan u in bijlage alle informatie vinden
aangaande de samenstelling van de persoonlijke documenten en formulieren die u aan
onze firma dient te bezorgen om aan uw aanvraag te kunnen voldoen.
Gelieve deze gegevens goed door te nem en alvorens ze te versturen,
teneinde te verm ijden dat de goedkeuring van uw visum in het gedrang kom t.
Ook raden wij u aan om van alle documenten die u ons toestuurt een kopie voor uzelf te
maken.

Met vriendelijke groeten,

Het traveldocs visumteam.

Samenstelling bundel visumaanvraag:
1. Voorblad
2. Nuttige informatie
3. Benodigdheden aanvraag
4. Aanvraagformulier Ambassade
5. Orderformulier traveldocs

Nuttige informatie

Inentingsbewijs
Voor sommige landen zijn inentingen verplicht. Wacht niet te lang om hiervoor een afspraak
te maken met uw arts.
Inform atie landen en am bassades buitenland
Alle landen hebben verschillende regels aangaande veiligheid, formaliteiten en procedures.
U kan u dus best zo goed mogelijk informeren over het land waar u naartoe reist.

Tickets

W e raden ten sterkste aan om geen “non -refundable” tickets of bookings
te m aken alvorens u het visum heeft ontvangen.

Verzendingen
Er zijn verschillende manieren om uw documenten van en naar een van de traveldocs
kantoren te versturen. Zorg ervoor dat u ons steeds de juiste coördinaten heeft
doorgegeven. U vindt de locatie van onze kantoren terug op de website.

Dossiersam enstelling
Traveldocs kan enkel en alleen uw dossier verwerken en een aanvraag indienen bij de
ambassade wanneer uw dossier volledig is. Zorg er dus voor dat alle benodigdheden zich in
de omslag bevinden en we alle nodige informatie hebben ontvangen via de online
aanvraag.

Beste klant,

Hieronder vindt u de benodigdheden welke u per email naar
nederland@traveldocs.eu toe kan sturen. Enkele dagen later krijgt u dan de
Toeristen kaart voor Cuba toegestuurd.

Scan van uw paspoort
•

Een scan van de informatiepagina van uw paspoort

•

Uw paspoort moet zes maanden geldig zijn vanaf de dag van aankomst

•

Uw paspoort bezit nog een lege pagina.

•

De scan dient van het zelfde paspoort te zijn als het paspoort waarmee u reist.

