Transsiberië & Transmongolië
Je visumaanvraag is succesvol bij ons binnengekomen!
Loop de checklist op de volgende pagina’s door
voordat je je paspoort naar ons toe stuurt.
Ambassades hanteren zeer strikte regels omtrent de aan te leveren stukken.
Mocht je Transsiberië aanvraag niet volledig en correct door ons worden ontvangen,
is het mogelijk dat je extra (spoed)kosten zult moeten maken om alle visa
tijdig voor vertrek in je paspoort te kunnen krijgen.

1

Transsiberië

Dit heb je nodig per persoon

Paspoort
Originele paspoort meesturen

KES Ordernummer
Doe de online aanvraag op kesvisum.nl
Na succesvolle betaling ontvang je een
ordernummer

Pasfoto’s

Minstens 6 maanden geldig na terugkeer in
Nederland
3x twee tegenover elkaar liggende lege
visum pagina’s
Kopie paspoort

3x een officiële pasfoto

Getrouwd?

35 mm x 45mm

Kopie paspoort van echtgeno(o)t(e)

In kleur
Scherp
Lichte achtergrond
Geen witte kleding

Niet Nederlandse of Belgische
Paspoorthouders
3x kopie GBA/BRP uittreksel
3x kopie verblijfsvergunning
(paspoortenbuiten de EU)

2 China
Dit heb je nodig per persoon
Ambassadeformulier
Plak met lijm je pasfoto op het
aanvraagformulier

Voucher Touroperator of Hotelbevestiging
Voucher of boekingsbevestiging van al je
overnachtingen (moet voozien zijn van je
naam)

Werkgevers/ studentenverklaring

Controleer alle gegevens

Voorbeeld template op
www.kesvisum.nl/forms

Onderteken het visumformulier

Aanleveren op briefpapier van organisatie

Onderteken het consentformulier

Eigen bedrijf?

Reisschema
Dag tot dag schema van al je activiteiten
Vermeld je naam en onderteken de lijst

Minderjarigen (18 jaar of jonger)

Engelse KvK uittreksel voorzien van naam
Meest recente BTW aangifte OF
bewijs omzetbelasting

Werkloos of gepensioneerd?

Kopie geboorteakte

Kopie recente bankafschrift

Er is geen studentenverklaring nodig

Niet ouder dan 2 maanden

Touroperator Voucher of Trein/vliegticket
1x kopie trein/vliegticket met vermelding China
Moet voorzien zijn van je naam

Voorzien van je naam
Saldo van minimaal € 3.000,-

3 Rusland
Dit heb je nodig per persoon
Machtiging Ambassade

Toeristen voucher

Onderteken de machtiging voor Rusland

Officiële uitnodiging van je verblijf

Plak met lijm je pasfoto op de machtiging

Vermelding van juiste inreisdatum Rusland
(het is niet mogelijk om eerder in te reizen)

Zorgverzekering met Ruslandverklaring
Vraag een “Ruslandverklaring” op bij je
verzekeraar waarin het volgende is
opgenomen:
Volledige naam van reiziger
Gegevens van de verzekeraar
Geldigheidsdatum
(moet minstens verblijf in Rusland dekken)
Dekking in Rusland/wereldwijd
Datum overeenkomst
Polisnummer
Handtekening verzekeraar

Vermelding van juiste uitreisdatum Rusland
(het is niet mogelijk om later uit te reizen)

De data die vermeld staan op de voucher
bepaald de geldigheidsduur van je visum!
Overige stukken
Met de auto op reis?
Kopie Rijbewijs per bestuurder
Kopie kentekenbewijs per reiziger

4 Mongolië
Dit heb je nodig per persoon
Ambassadeformulier
Plak met lijm je pasfoto op het
aanvraagformulier
Controleer de gegevens op het formulier
Onderteken het visumformulier

Verzekering
Kopie van een wereldwijd
geldige ziektekostenverzekering op
briefpapier van de verzekeraar
Volledige naam van de reiziger en volledige
gegevens van de vezekeraar
Geldigheidsdatum moet gehele reis dekken
Datum overeenkomst en
polisnummer vermeld
Handtekening van verzekeraar

Voucher Touroperator of Trein/vliegticket
Voucher of boekingsbevestiging van
trein/vliegticket (moet voozien zijn van je
naam)

Bankafschrift
Kopie van een recent bankafschrift met
vermelding van je naam

5 Controleer
Loop het volgende goed door.

Rusland

KES Ordernummer
Pasfoto’s
Paspoort
Trein/vliegtickets

Machtiging ambassade
Toeristenvoucher of Uitnodiging
Vezekeringsbewijs

China

Mongolië

Ambassadeformulier
Trein/Vliegticket
Reisschema
Hotelbevestiging
Werkgevers-/ studentenverklaring

Ambassadeformulier
Trein/Vliegticket
Verzekeringsbewijs
Bankafschrift
Indien aangeleverde pasfoto’s niet bruikbaar
zijn zullen wij zonder verdere toestemming
nieuwe foto’s uit je paspoort laten printen.
Hiervoor zullen wij €15,in rekening brengen.

6 Verstuur
Per post of laten bezorgen.
Aangetekend naar ons
versturen per post
o.v.v. je ordernummer

Laten bezorgen via
een koerier o.v.v.
ordernummer

KES Visa
Postbus 25771
2502 HT Den Haag

KES Visa
Postbus 25771
2502 HT Den Haag

Tijdens het gehele aanvraagproces is het NIET mogelijk om je fysieke paspoort
terug te krijgen. Houd er rekening mee dat je, indien nodig een 2e paspoort
dient aan te vragen voordat je je paspoort bij ons inlevert!

