Visumhandleiding Rusland 2019-2020
Geachte Rusland-reiziger(s),
Iedereen die naar Rusland afreist is verplicht om vooraf een visum aan te vragen.
Indien u bij boeking heeft aangegeven dat u het regelen van uw visum via Dimsum Reizen wilt
laten lopen, dan treft u de visumkosten (incl. bemiddelings- en verzendkosten) op uw Dimsum
factuur aan. Tevens ontvangt u dan tegelijk met uw factuur een visumvoucher, met daarop
o.a. de contactgegevens van de visumdienst waarmee we samenwerken.
Aanvraagduur: 6-7 werkdagen (spoedprocedure is niet mogelijk)
Wanneer vraagt u uw Russische visum aan?
We adviseren om uw visumaanvraag ongeveer een maand voor vertrek in gang te zetten.
Uitzondering: indien u op uw reis andere landen bezoekt waarvoor vóóraf een visum geregeld moet
worden, raden we u aan eerder met de procedure te beginnen (afhankelijk van aantal andere visa zo’n
6–8 weken voor vertrek).
 Het visum is 3 maanden geldig. Houdt er dan ook rekening mee dat u Rusland moet binnenkomen
binnen 3 maanden na de afgiftedatum van het visum.
Wat dient u bij uw visumaanvraag (per aangetekende post !!) aan te leveren?
1. uw paspoort;
NB het paspoort moet minimaal nog 6 maanden geldig zijn na de terugreis;
NB het paspoort moet minimaal nog 2 lege bladzijdes naast elkaar bevatten;
2. 1 visumaanvraagformulier;
NB het visumaanvraagformulier dient u digitaal in te vullen via de website:
http://visa.kdmid.ru
3. 1 recente kleurenpasfoto;
NB de pasfoto dient een originele kleurenpasfoto te zijn (dus géén kopie), van
standaard formaat, volgens de algemeen geldende richtlijnen;
4. uitnodigingsbrief Rusland;
NB deze uitnodigingsbrief wordt door Dimsum Reizen verzorgd en vervolgens tijdig voor uw
vertrek (al naargelang afgesproken) naar u of rechtstreeks naar de visumdienst toegestuurd.
5. bewijs van verzekering;
NB uw verzekering moet een wereldwijde dekking hebben en daarnaast moet duidelijk
vermeld zijn dat uw ziektekostenverzekering geldig is in de Russische Federatie (u
kunt uw verzekeringsmaatschappij om deze vermelding vragen); op het bewijs van
verzekering dienen de naam en de reisdata van de aanvrager te staan.
Enkele aanwijzingen bij het invullen van het digitale visumaanvraagformulier:
- kies bij Country : Netherlands/Belgium
- kies bij Hints and help language de taal van uw voorkeur aan (meestal English)
- vink “I have read this information” aan en
- klik op “Complete new application form”
- u moet een Password (wachtwoord) aanmaken en dit bevestigen (schrijf het wachtwoord op)
- klik op SUBMIT
U krijgt nu een nummer: schrijf dit ook op
- klik op NEXT en vul de gevraagde visa-, persoons-, paspoort- en reisgegevens in
- klik steeds op NEXT om naar een volgende pagina te gaan.
- Op de pagina Visit details vult u de gegevens van onze lokale agent in Rusland in:
Deze gegevens ontvangt u na boeking.
en 2x het referentienummer op de Russische uitnodiging
- Vul de namen van enkele te bezoeken plaatsen in; u kunt met ADD plaatsnamen toevoegen
- vul bij de vraag ‘do you have medical insurance policy valid in Russia? Yes in en vul de naam van
uw ziektekostenverzekering in, waarvan u het bewijs meestuurt met de verklaring dat deze
verzekering geldig is in de Russische Federatie.
- vul de vraag “have you ever visited Russia” zo goed als mogelijk waarheidsgetrouw in
- vul de “miscellaneous information” zo goed als mogelijk in; vakjes met * dient u verplicht in te
vullen
- bij de Appointment details klikt u de Embassy of the Russian Federation in Netherlands aan

Controleer op de volgende pagina de ingevulde gegevens. Onder Edit kunt u gegevens wijzigen.
-

Klik daarna op SAVE en PRINT LETTER /
SLA het formulier op / PRINT het uit en ONDERTEKEN het formulier

Voeg een apart briefje bij met het visumnummer dat u bij de aanvraag krijgt en uw
zelfgekozen wachtwoord. Bij eventuele vragen of problemen kan de Visumdienst dan nog
aanpassingen doen.
NB bovenstaande informatie is aan veranderingen onderhevig !! Dimsum Reizen kan in geen enkel
geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen en/of onvolkomenheden in deze.
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