
11. Datum van vertrek uit Rusland

7. Reden van uw reis

2. Naam (volgens het paspoort)

1. Nationaliteit (Indien u in het bezit was van het staatsburgerschap van de USSR of Rusland, 

wanneer en in welk verband bent u die verloren)

6. Paspoort —

14.  Reisroute (te bezoeken steden)

15. Bent u in het bezit van een document over ziektekostenverzekering geldig in de Russische Federatie?

3. Voornaam, Andere namen (volgens het paspoort)

4. Geboortedatum (dd/mm/jj) 5. Geslacht

M V

10. Datum van aankomst in Rusland

Single-entry Double-entry Multiple-entry

9. Aantal reizen

Datum van uitgifte

(dd/mm/jj)

Geldig tot

(dd/mm/jj)

13. Naar welke instelling vertrekt u? (voor toeristen – naam en referentienummer van een uitnodigende reisorganisatie, voor zakenvisa  - naam van een uitnodigende organisatie en 

de stad, voor privé-visa – naam, voornaam en huisadres van degene die u uitnodigt.)

ja Welk document?

12. Hoever keer was u in Rusland?

Datum van uw laatste reis naar Rusland (dd/mm/jj)

16. Kinderen onder 16 jaar en andere familieleden die in uw paspoort staan ingeschreven en met u meegaan:

Naam, voornaam, geboortedatum (dd/mm/jj), woonadres

Foto

Ik geef mijn toestemming dat mijn persoonlijke 

gegevens worden verwerkt en electronisch 

worden overgebracht voor de beslissing tot de 

mogelijkheid van de uitgifte van het visum.

Datum (dd/mm/jj), Eigen handtekening

nee ja

Van Tot

8. Categorie en soort visum

21. Heeft u tegenwoordig familie in Rusland? (hun volledige namen, familierelatie, geboortedata, adres 

van domicilie)

20. Plaats van uw werk of studie, uw functie (naam, adres, telefoonnummer, fax, e-mail)

19. Geboorteplaats (als u in Rusland geboren was, a.u.b. aangeven, wanneer en naar welk land bent u geëmigreerd)

18. Adres van uw domicilie, telefoonnummer, fax, E-mail.

17. Andere gebruikte voornnamen (meisjesnaam, pseudoniemen, godsdienstige ambten enz.)

VISUMAANVRAAGFORMULIER

Ik sta in voor volledigheid en juistheid van de door mij in het aanvraagformulier verstrekte gegevens. Ik ben ervan op de hoogte dat alle valse gegevens de weigering 

van het verstrekken van het visum of het annuleren van een reeds verstrekt visum tot gevolg kunnen hebben, alsmede andere maatregelen, voorzien door de 

Russische wetgeving. Bij het verkrijgen van het visum verklaar ik me verplicht het grondgebied van de Russische Federatie te verlaten binnen de termijn van de 

geldigheid van het visum. Ik ben ervan op de hoogte dat het bezit van het visum niet het recht geeft op de automatische inreis in Rusland. In geval van de weigering 

van de inreis zal ik geen verzoek instellen om eventuele schade te vergoeden.

BELANGRIJK! Gelieve in te vullen in hoofdletters met balpen of PC

(dd/mm/jj) (dd/mm/jj)

nee


