
         LIJST VAN DOCUMENTEN DIE U NAAR ONS MOET OPSTUREN :

EEN INGEVULD EN ONDERTEKED VISUMAANVRAAGFORMULIER 

UW PASPOORT
Het paspoort moet:
- vrij zijn van hoesjes

- ten minste twee blanco visum pagina’s bevatten

EEN INGEVULD FORMULIER VAN HET RUSSISCHE CONSULAAT  (RNVB zal dit voor u doen)

EEN PASFOTO
Deze foto moet:

- een licht grijze of witte achtergrond hebben

(KOPIE VAN) UW REISVERZEKERING, GELDIG IN RUSLAND OF WERELDWIJD  

OFFICIELE UITNODIGINGSBRIEF (indien u van een in het bezit bent)

Alleen voor voormalige burgers van de Sovjet Unie of Russische Federatie  СПРАВКА О ВЫХОДЕ ИЗ ГРАЖДАНСТВА РФ

         STUUR DE BOVENGENOEMDE DOCUMENTEN NAAR:

VISUM AANVRAAG                                                   BEZORGING PER KOERIER

RNVB     
P.O. Box 256    
1200 AG     
HILVERSUM  

RNVB Visumbureau  Postbus 256, 1200 AG Hilversum  Telefoon: 035 621 5868 Fax: 035 628 0221 E-mail : info@rnvb.nl  WWW.RNVB.NL
Rabobank: 12.69.78.123  KvK Hilversum nr. 35064212  BTW nr.: NL8054.034.25.B01

- Aanvragen van Multipe entry visa moeten een bewijs van eerder afgegeven visum en ten minste een verblijf in Rusland in de 

afgelopen 12 maanden bevatten. Dit bewijs moet bestaan uit:

 Het huidige of vorige paspoort met het oude visum/visa;

 Een stempel op dit oude visum dat bewijst van het feit dat de reiziger daadwerkelijk het land was binnengekomen;

 Als u uw oude paspoort niet kunt opsturen is een kopie van het oude visum en fotopagina van het paspoort acceptabel.

 - Spoedaanvragen (Express) voor single of double entry visa met eigen uitnodiging moeten de volgende documenten bevatten:

 Een brief op het hoofdpapier van het uitnodigende bedrijf, ondertekend door een geautoriseerd persoon en ter attentie zijn van

       het Russische Consulaat, waarin de reden voor urgentie vermeld staat;

 Eem kopie van het vliegticket met vermelding van de vertrekdatum;

 Deze service geeft nooit 100% garantie en is alleen mogelijk onder het beleid van de Ambassade en slechts voor single - en double 

        entry aanvragen. 

Als uw aanvraag een business visum met eigen uitnodigingsbrief betreft, moet deze brief zijn geschreven op het hoofdpapier 

van het Russiche bedrijf, ondertekend en bestempeld zijn en een 10-cijferig INN nummer bevatt

nummer (ИНН in het Russisch). 

Mocht u nog andere vragen over uw visumaanvraag hebben, kunt u die altijd per email stellen of telefonisch contact opnemen met 

een van onze receptionisten.

    
         AANVRAAGSVOORWAARDEN

Voordat u uw aanvraag per koerier  laat bezorgen, moet u 
altijd eerst contact opnemen met RNVB :
+31 (0) 35 6215868


