
 

Post adres: 
Postbus 51 
2670 AB Naaldwijk 

Bezoek adres: 
Slotenmakerstraat 39 
2672 GC Naaldwijk 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

09:00 t/m 17:00 

 
T: 0174 642804 
F: 0174 626974 

www.visumplus.nl info@visumplus.nl 

AANVRAAG VOORCONTROLE VISUM DOCUMENTEN | PRE CHECK 

CONTACTGEGEVENS   

Naam: Telefoonnummer: E-mail: 

   

 

GEGEVENS REIZIGER    
Naam (Zoals vermeld in het paspoort): Nationaliteit: Paspoortnummer: Vervaldatum: Geboortedatum: 

     
 

VOORCONTROLE VISUM DOCUMENTEN 
 Bestemming: Aankomstdatum: Vertrekdatum: Type visum(bv. business): Aantal Entry’s: Geldigheid: 

1.       
2.       
3.       
4.       
 

BELANGRIJKE DATA: 
Uiterlijk retour (datum):  Eerst volgende reis (datum):  

 
BETALING   

 iDeal, PayPal of Creditcard.  Op de dag dat wij uw documenten ontvangen sturen wij u per e-mail een betaallink. 
Zodra de betaling is voldaan starten wij de Pre Check. 

 Pinnen of Contant. Wanneer u de documenten aflevert bij ons kantoor te Naaldwijk voldoet u het totaalbedrag ter 
plaatse en starten wij direct de Pre Check. 

 Op factuur. Alleen mogelijk voor bedrijven met een VisumPlus Account.  
Bedrijfsnaam:  ____________________________    Klantnr.: ____________________________     

 
 

BEVESTIGING AKKOORD: DATUM 
Ik bevestig dat ik kennis heb genomen van en akkoord ga met de 
algemene voorwaarden zoals vermeld op: 
www.visumplus.nl/Algemene Voorwaarden 

  

Ik bevestig dat ik kennis heb genomen dat de Pre Check geen 
garantie biedt op het verkrijgen van een visum. 

  

 
 

DOCUMENTEN VERZENDEN PER E-MAIL 
Wanneer u het formulier compleet heeft ingevuld klikt u op “verzenden per e-mail”. Voeg bij deze e-mail tevens de scan 
van uw paspoort en alle te checken documenten voor uw visumaanvraag toe als bijlage. U kunt ook zelf dit formulier en 
alle te checken stukken versturen per e-mail naar info@visumplus.nl   

 
 

https://www.visumplus.nl/Algemene%20Voorwaarden
mailto:info@visumplus.nl
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