SAOEDI-ARABIË
Stappenplan visum aanvragen
Verzamel alle documenten – zie lijst onderstaand
2. Vul het aanvraagformulier in op de volgende pagina
3. Scan alle documenten en mail het naar info@visumdienst.com
1.

Nu gaan wij voor u aan de slag:
- Wij checken alle documenten nauwkeurig en nemen contact met u op over welke
aanpassingen er gedaan dienen te worden.
- Wij plannen een afspraak in bij VFS Tasheel, omdat elke reiziger zich persoonlijk moet
melden
De reiziger gaat op afspraak. Tijdens deze afspraak geeft hij zijn visumaanvraag af, worden
biometrische gegevens (vingerafdrukken) afgenomen en betaalt hij het visum.
5. U stuurt ons het originele betalingsbewijs en autorisatiedocument (zie laatste pagina) toe.
4.

-

Wij halen het paspoort op zodra het visum gereed is.
Deze kunnen we – in overleg – terugzenden.

SAOEDI-ARABIË
Vereiste documenten – Zakelijk visum
-

Aanvraagformulier – zie volgende pagina
Paspoort – minimaal 6 maanden geldig bij elke inreis
Pasfoto (5x5cm) – maak eventueel gebruik van onze pasfotoservice
Toestemming uit Saoedi-Arabië – te verzorgen door de uitnodigende partij in SaoediArabië, zonder deze toestemming kunnen wij u helaas niet verder helpen
(Kopie) Certificate of Registration – van het te bezoeken bedrijf in Saoedi-Arabië
Garantiebrief – vanuit het bedrijf in Nederland, origineel ondertekend
(Kopie) KvK uittreksel – van het bedrijf in Nederlan
Autorisatiedocument – zie laatste pagina

info@visumdienst.com

T. 0031 (76) 561 21 39

SAOEDI-ARABIË
Aanvraagformulier
Vertrekdatum uit Nederland
Aankomstdatum in Saoedi-Arabië

Persoonlijke informatie
Voornamen
Achternaam
Geslacht

Man
Vrouw

Burgerlijke status
Nationaliteit
Religie
Beroep
Opleiding

Reisinformatie
Aankomstplaats

Transportmiddel

Al-Mandinah
Dammam
Dhahran,
Jeddah
Riyadg
Anders, namelijk:
Vliegtuig
Auto; voertuignummer:

Aantal inreizen

Adresgegevens
Straat
Postcode

Huisnummer
Plaats

Paspoortgegevens
Paspoortnummer
Plaats afgifte
Datum afgifte
Verloopdatum
Geboorteplaats
Geboortedatum

Let op!
Stuur dit aanvraagformulier, tezamen met de overige vereiste documenten, naar info@visumdienst.com.
Vereiste documenten zakelijk visum Saoedi Arabië:
Paspoort – minimaal 6 maanden geldig bij elke inreis
Pasfoto (5x5cm) – maak eventueel gebruik van onze pasfotoservice
Toestemming uit Saoedi-Arabië – te verzorgen door de uitnodigende partij in Saoedi- Arabië,
zonder deze toestemming kunnen wij u helaas niet verder helpen
(Kopie) Certificate of Registration – van het te bezoeken bedrijf in Saoedi-Arabië
Garantiebrief – vanuit het bedrijf in Nederland, origineel ondertekend
(Kopie) KvK uittreksel – van het bedrijf in Nederland
Autorisatiedocument – zie volgende pagina

info@visumdienst.com

T. 0031 (76) 561 21 39

AuthorizationLetter
For Collection of Passport and/ or Travel Documents from the
VFS Tasheel International Visa Services Center
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
I, Mr./ Miss/ Mrs. _____________________________________________ (Applicant Name), with Enjaz No. ___________________
hereby authorize Mr./ Miss/ Mrs. _____________________________________________(Authorized Representative Name),
having the identification proof as mentioned below, to collect my passport and/ or travel documents from the
VFS Tasheel International Visa Services Center.
Mr. / Miss / Mrs. _____________________________________________(Authorized Representative Name) will carry along
with him/ her, the below documents for collection of my passport:
1.

Original Invoice Cum Receipt (ICR) provided by the Visa Services Center during visa application
submission
2. Original, Signed Copy of this Authorization Letter
3. Original Photo and Signature Identification Proof with the below details:
a. Identification Proof Type (Only Government Issued Photo and Signature Identity
Card):_____________________________________________
b. Identification Proof Document/ Card Number:_____________________________________________

Applicant Name:

Authorized Representative Name:

______________________________________________

______________________________________________

Applicant Signature:

Authorized Representative Signature:

______________________________________________

______________________________________________

Date: ________________________________________

Date: ________________________________________

Notes:
 For security purposes, an identity check will be conducted at the VFS Tasheel Visa Services Center with
the above mentioned documents.
 This authorization letter is applicable for collection of the passport and/ or documents only of the
Applicant Name and Enjaz No. combination mentioned above.
 In case you have applied as a Family or Group, kindly fill in the authorization letter for each member of
the Family or Group.
 The Applicant signature on this Authorization Letter should be the same as available on the Invoice Cum
Receipt.
 The Authorized representative should carry a copy of the proof of identity along with the originals of the
applicant as well as of the authorized person
 The Authorized Representative signature should be the same as available in the Identity Proof document
mentioned above.

