Aanvraag Visum Rusland nieuwe procedure:
Ga naar website: https://visa.kdmid.ru
Site is in het Engels
Choose country: NETHERLANDS
Language : staat geen Nederlands tussen, dus Engels
Klik op: COMPLETE NEW APPLICATION FORM:
(Zie hieronder)

VERVOLGENS:
Wachtwoord aanmaken en in 2e veld bevestigen (Let op: het wachtwoord moet altijd uw postcode
zijn. Daarmee kan de Visumcentrale indien nodig uw aanvraag nog aanpassen of opnieuw afdrukken)
Code overtypen , Klik op: SUBMIT

VERVOLGENS ZIET U:

U komt dan in een invulscherm; beantwoord de vragen
1. Nationality
2. If you had USSR or Russian nationality at some time please select "yes" and indicate when and
why you lost it
3. Purpose of visit: TOURISM
4. Nogmaals Purpose of visit: TOURISM
5. Visa category and type: COMMON TOURIST
6. Number of entries: ONE
7. Date of Entry into Russia: VUL HIER DE DATUM IN ZOALS VERSTREKT DOOR SAWADEE
8. Date of exit from Russia: VUL HIER DE DATUM IN ZOALS VERSTREKT DOOR SAWADEE
Klik op NEXT
9. Surname (= achternaam zoals dikgedrukt in paspoort, dus indien gehuwd altijd de
meisjesnaam)
10. First names, middle names etc as in passport (=uw voornamen voluit)
11. Have you ever had other names (maiden name, pseudonym, holy order etc.)?
12. Sex
13. date of birth
14. place of birth
15. If you were born in Russia, select "yes" and specify when and which country you have
immigrated to

Klik op NEXT
16. Passport number (let op dat de letter”O” nooit voor komt. Dat moet dus altijd het cijfer “0”zijn)
17. Date of issue
18. Date of expiry
Klik op NEXT
19. Parallel 60
20. Address: St. Petersburg
21. Reference number: 005772
22. Confirmation reference number: 005772

Klik op NEXT
23. Huidig adres: (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
24. Telefoonnummer: …
25. Uw e‐mailadres:
26. Werkgeversinformatie. In geval van geen werk dan invullen: NO en housewife of retired of
unemployed
27. adres werkgever (straat, postcode, plaats)
28. uw functie binnen het bedrijf
29. telefoonnummer werkgever
30. e‐mail adres werkgever

Klik op NEXT
31. Visa Application Centre (IFS) (LET OP DAT U DIT CORRECT SELECTEERT)

32.
Klik op NEXT
33. Er komt een overzicht van alle ingevulde velden. Klik op SAVE.
34. Your application has been successfully saved. Now you can print it out using the buttons
below.
Klik onderaan op: PRINT A4

Brief wordt geopend in Adobe met het nummer van de Application Form en het
visumformulier is helemaal ingevuld.

Afdrukken, ondertekenen, pasfoto en “Ruslandverklaring” van uw verzekeraar bijvoegen en
opsturen naar:

VisumCentrale
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

