Stappenplan visumaanvraagformulier Nigeria.
1. Ga naar de website van de Nigeriaanse Immigratiedienst:
https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa
2. Selecteer bij “Processing Country” Netherlands, zie afbeelding.
(Kiest u een ander land dan is het formulier niet bruikbaar)

3. Na het selecteren van “Netherlands” klikt u onderaan de pagina op de groene “Start
Application” knop.
4. In het volgende scherm moet u inloggen met uw persoonlijke Google, OpenID, Yahoo of
Facebook account. Dit moet uw persoonlijke account zijn, heeft u er geen dan moet u een
van deze aanmaken.
5. Wanneer u ingelogd bent kunt u starten met het volledig invullen van het visumformulier.
Beantwoord alle vragen met antwoorden compleet zoals vermeld in uw paspoort.
6. Wanneer het formulier gereed is kunt u afrekenen met uw credit card. Let op; indien u aan
het begin een verkeerd type visum heeft geselecteerd of niet het juiste aantal entrees en u
betaald toch; moet alles opnieuw en moet u opnieuw betalen. U krijgt deze betaling niet
terug!
7. Vergeet niet het volledig formulier af te drukken en op de laatste pagina te voorzien van een
handtekening.
8. Nadat u de betaling heeft afgerond bij de Nigerian Immigration Service kunt u de
Acknowledgement slip en Visa payment slip hier opvragen en afdrukken:
portal.immigration.gov.ng/visa/OnlineQueryStatus

Postadres:
Postbus 51
2670 AB Naaldwijk

Bezoekadres:
Slotenmakerstraat 39
2672 GC Naaldwijk

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:00 t/m 17:00

www.visumplus.nl
info@visumplus.nl
0174 642 804

Begeleidingsformulier Visumaanvraag Ambassade / consulaat in Nederland
OPDRACHTGEVER / FACTUURADRES:
Bedrijfsnaam*
Contactpersoon
Straat & huisnr.
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
e-mailadres

RETOURADRES (Indien anders):
Bedrijfsnaam*
Contactpersoon
Straat & huisnr.
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
e-mailadres

AANTAL:

BELANGRIJKE DATA:

(* Indien van toepassing)

Deze aanvraag bevat _____ paspoort(en),
Incl. de benodigde documenten conform de vereisten
zoals vermeld op de website.

Paspoort(en)
Uiterlijk nodig op*:

Inreis datum:

Uitreis datum:

* Selecteer de juiste service i.c.m. de gewenste uiterlijke retourdatum. Indien de retourdatum niet binnen de geselecteerde service valt gaat het tarief van de passende service in.

SERVICE TYPE:
Normaal Service
Snel Service
Spoed Service

VERWERKINGSTIJD:

SERVICE PRIJS:
Maximaal 2 á 3 weken verwerkingstijd € 35,- per paspoort per ambassade in NL*
Maximaal 1 á 2 weken verwerkingstijd € 45,- per paspoort per ambassade in NL*
Snelst mogelijke verwerking
€ 60,- per paspoort per ambassade in NL*

*Groepskorting vanaf 5 visa mogelijk. Voor een overzicht van de totale kosten kijk op www.visumplus.nl

EXTRA DIENST
Paspoort(en) retour via AMP koerier.
Levering volgende werkdag
Paspoort(en) ophalen en
retourneren via AMP koerier.
Levering volgende werkdag *
Paspoort(en) retour via PostNL
aangetekende post
Gereedmelding: Telefonisch
Gereedmelding: Per SMS

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.
€ 30,00
€ 60,00
€ 12,50
€ 2,50
€ 1,50

* Bij spoed (aanmelden voor 10:00 en ophalen zelfde dag) + € 10,-

BETAALMETHODE:
Online via iDEAL

In te zien op:
www.visumplus.nl/Algemene Voorwaarden

€ 45,00

Paspoort(en) afhalen bij ons kantoor
te Naaldwijk
Paspoort(en) retour via directe koerier /
buiten Nederland via FedEx / DHL

Op
afspraak
Op
aanvraag

Online via Creditcard
Per overboeking vooraf

ONDERTEKENING:

U verklaart akkoord te gaan met onze
algemene voorwaarden.

Paspoort(en) retour op Schiphol via AMP
koerier. Levering volgende werkdag
Paspoort(en) retour op Schiphol via
directe koerier. Levering zelfde dag

Op factuurbasis
(Alleen zakelijk mogelijk )

HANDTEKENING:
Datum:

__________

€ 90,00

