
 

 

 

 

Checklist 
o Origineel document(en) 
o Compleet set kopieën van de originele documenten  
o Volledig ingevuld en ondertekend formulier VisumPartner Legalisatie Aanvragen 

Verzendmethoden naar VisumPartner 
VisumPartner adviseert om uw documenten op een veilige, traceerbare manier te verzenden. De postbus 
van VisumPartner wordt 24/7 gecontroleerd op ingevulde aanvraagpakketten.  

Het adres van onze postbus: 

Kerkentuinenweg 2 postbus 8540 
2544 CW Den Haag 

Uw documenten op laten halen? 
Indien u gebruik maakt van onze ophaalservice heeft u de garantie dat uw aanvraag de eerstvolgende 
werkdag bij de ambassade wordt ingediend. Bel 06 53 431 609 om een ophaalafspraak te maken. Belt 
u voor 17:00, dan wordt uw aanvraag dezelfde dag nog opgehaald.  

De kosten hiervoor bedragen € 1 per kilometer exclusief btw. 
De afstand wordt berekend vanaf ons kantoor in Den Haag. 

Documenten snel retour? 
Naast de ophaalservice hebben wij ook een retourservice. We brengen uw documenten dan direct nadat 
we deze bij de ambassade voor u opgehaald hebben bij u langs.  

De kosten hiervoor bedragen € 1 per kilometer exclusief btw. 
De afstand wordt berekend vanaf ons kantoor in Den Haag. 

  



 

 

VisumPartner Legalisatie Aanvragen 
Met het formulier hieronder kunt u uw legalisatie aanvragen. Aangezien de consulaire kosten verschillen 
per document en bestemming, kunnen wij pas een prijsopgave berekenen nadat we uw aanvraag in 
behandeling hebben genomen. U wordt dan uiteraard eerst telefonisch op de hoogte gesteld van de 
kosten alvorens de definitieve aanvraag wordt ingediend. 
 

Opdrachtgever  Retouradres (indien anders) 

Bedrijfsnaam *   Bedrijfsnaam *   

Contactpersoon  Contactpersoon  

Straat en huisnr.  Straat en huisnr.  

Postcode  Postcode  

Woonplaats  Woonplaats  

Telefoonnummer    

Mobiel nummer    

E-mailadres    

 

Bestemming document(en):   

Uiterste retourdatum document(en):  

Document Aantal Document Aantal 

    

    

    

    

    
 

Ondertekenen    Handtekening 

U verklaart akkoord te gaan met onze 
algemene voorwaarden.  
 

In te zien op:  
VisumPartner.nl/algemene-voorwaarden 

Datum 
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