
Normaal (6 dgn) 

Aangetekend        

Expresse (4 dgn)** 

Ophalen            Overnight koerier   Schiphol 
* Verplichte velden. 
**   Deze tijden zijn excl. verzending. Aangetekend versturen duurt 1 tot 2 dagen. Houd hier rekening mee. 
*** Deze kosten zijn afhankelijk van de dienst en de afstand. Neem altijd eerst contact met ons op.

VISUM VOOR CHINA 

Duur bezoek: 

Verzoekt een: 

Type visum:

Korter dan 30 dagen 

Toeristenvisum  

Single Entry 

  Studievisum 

Aantal paspoorten: 

Aantal paspoorten:

**** Alleen voor zakenvisa 

LEGALISATIE

Aantal documenten dat gelegaliseerd moet worden: 
Aantal kopieën van de documenten:

Door ondertekening gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nr. 50108050. 

Handtekening Datum 

LET OP! Controleer uw visum grondig bij teruggave! Fouten corrigeren wij gratis, mits tijdig opgemerkt. Voor fouten ontstaan door 
verkeerd invullen van het aanvraagformulier bent u zelf verantwoordelijk. Ook voor te vroeg aangevraagde visa bent u verantwoordelijk. 
Controleer altijd grondig de geldigheidsduur 'van - tot' in combinatie met de duur van uw verblijf, de dag van binnenkomst en de dag van 
vertrek. Verwijder plastic lederen mappen; deze krijgt u mogelijk niet terug. 

Een visum voor China kan drie maanden van te voren worden aangevraagd en is dan 30 of 60 dagen geldig vanaf datum van binnenkomst. 
Double Entry kan 180 dagen van te voren worden aangevraagd. 

De ingevulde formulieren en alle benodigde documenten toesturen naar: Visum China Online| Postbus 11038 | 3004 EA Rotterdam

BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR VISUM OF LEGALISATIE AANVRAAG 

LET OP: DIT FORMULIER DIENT DIGITAAL INGEVULD TE WORDEN!! 
- alleen de velden invullen die op uw aanvraag van toepassing zijn -

 Vervaldatum

 Vervaldatum

 Vervaldatum

 Koerier*** 

 Urgent (3 dgn)**

 Vervaldatum 

Datum vertrek*

                                 Multiple Entry (1/2 jr)**** 

Verzorgen pasfoto a €13,00

Zakenvisum Visum voor bezoek 

Double Entry  Multiple 

Entry (1 jr)**** 

Stagevisum Overige visa

FACTUURGEGEVENS 

Bedrijf  

Contactpersoon* 

Straatnaam*  

Postcode en plaats* 

Email (voor factuur)* 

Telefoon* 

Naam aanvrager 1 

Paspoortnummer 

Naam aanvrager 2 

Paspoortnummer 

Naam aanvrager 3 

Paspoortnummer 

Naam aanvrager 4 

Paspoortnummer 

Datum uiterlijk retour pp* 

Visum aanvraag 

Verzending     

Langer dan 30 dagen

 Emergency (2 dgn)**

- alleen van toepassing voor documenten, adoptie, handel, etc. -

- plaats een vinkje voor uw keuze -
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