5 Simpele Stappen
Bedankt voor kiezen van onze services. Indien u vragen heeft neem dan contact op met onze hulplijn van maandag t/m
vrijdag tussen 09:00 en 17:00 EST via 1-800-336-1132 in Canada/VS of via +1-613-226-1001.

Voordat u uw document verstuurt of aflevert bevestig dan eerst met ons bij ALSC via

email of onze hulplijn dat het document aan de procesvereisten voldoet. Dit voorkomt eventuele vertragingen
gedurende het proces.

Na de verificatie beslis welke Service Snelheid te gebruiken en of u de postwissel voor de

betaling van de kosten van de ambassade bijvoegt of dat u wilt dat wij die voor u verschaffen. Zorg ervoor dat u
eventuele ambassade vereisten in uw envelope heeft bijgevoegd als geadviseerd door ALSC.

Beslis hoe u uw document geretourneerd wilt hebben Canada Post reguliere post is gratis
evenals ophalen bij een van onze service centers. U kunt ook een gefrankeerde Xpresspost of koeriersretourenvelope
bijvoegen of bevestig dat u van een van onze koeriersdiensten gebruik wilt maken.
Kies uw betalingsmethode we accepteren betaling via Visa, MasterCard (alleen credit cards), Interac e-

Transfer, PayPal, zakelijke cheque of postwissel, te betalen aan “Auth. Legz. Services Canada”. Vergeet niet om
betaling bij te sluiten vóór verzending of dat u het Creditcard machtigingsformulier heeft ingevuld en bijgesloten.

Vul het Bestelformulier en en print het om ons te assisteren met het de verwerking van uw

document. Vul elke sectie van het bestelformulier duidelijk in. Als u geen bestelformulier bijvoegt, zal dit voor
vertraging zorgen.

Alle documenten worden verwerkt in ons Nationale Hoofdkwartier in Ottawa
Verstuur uw document, Bestelformulier, betaling en eventuele ambassade vereisten naar:
Authentication Legalization Services Canada
Suite 400 – 1390 Prince of Wales Drive; Ottawa Ontario Canada K2C 3N6
Tel: (613) 226-1001; Contactpersoon: P. Croome

Of lever uw documenten af bij een van onze service centra op afspraak, eenmaal bevestigd door ons
hoofdkwartier.
Victoria – Suite 301, 1321 Blanshard St; Victoria BC V8W 0B6
Vancouver – Suite 1000, 355 Burrard St; Vancouver BC V6C 2G8
Surrey – Suite 200, 7404 King George Blvd; Surrey BC V3W 1N6
Calgary – Suite 3300, Bow Valley Sq 2, 205 – 5th Ave SW; Calgary AB T2P 2V7
Edmonton – Suite 2020, 10060 Jasper Ave Tower 1; Edmonton AB T5J 3R8
Regina – 7th Floor; 2010 11th Ave; Regina SK S4P 0J3
Winnipeg – 18th Floor, 201 Portage Ave; Winnipeg MB R3B 3K6
Toronto – 56th Floor, 100 King St West; Toronto ON M5X 1C9
North York – Suite 200; 5700 Yonge St; North York ON M2M 4K2
Mississauga – Suite 1400, 90 Burnhamthorpe Rd W; Mississauga ON L5B 5C3
Montreal – Suite 1100, 1200 McGill College Ave; Montreal QC H3B 4G7
Halifax – Suite 1301, 1959 Upper Water St Tower 1; Halifax NS B3J 3N2
Wanneer u uw document verstuurt, overweeg dan om een traceerbare koeriersdienst te gebruiken. Een ander
alternatief, indien u in Canada bent, is een gefrankeerde Canada Post Xpresspost of Priority Courier Envelope te
gebruiken. Deze zijn beschikbaar bij elke Canada Post.
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Bestelformulier
Datum: _______________________
Naam
Organisatie (indien van toepassing)
Factuuradres

Telefoon
Email
Verzendadres – indien verschillend
van factuuradres (inclusief
telefoonnummer)
Document(en): indien meer dan één document, beschrijf elk document afzonderlijk.
Aantal Document(en)
Land waarin document(en) zullen worden gebruikt
Type
Document(en)
Reden voor de legalisatie
Kosten zijn te betalen in Canadeze dollars tenzij anders vermeld. Voor inwoners van Canada zijn servicekosten van
toepassing op uw provinciaal GST/HST-belastingtarief, met uitzondering van de kosten van de ambassade. Voor klanten
met een internationaal factuuradres wordt geen belasting toegepast.
Schrijf / vul het bedrag in de laatste kolom in.
Authenticatie Service: Economy (10 werkdagen) – maximaal 10 documenten
Standard (3 werkdagen) – 1e document
Priority (dezelfde dag) – 1e document
Extra Documenten – alleen van toepassing bij Priority & Standard Service
Legalisatie Service: Ambassade in Ottawa – 1e document
Elke andere ambassade in Canada – 1e document
Extra Documenten
Transactiekosten wanneer wij de postwissel voor de kosten van de ambassade verzorgen
Andere diensten – notariële kopie, vertaling, email scan, FedEx, Xpresspost
Totaal vóór belasting
Canadese klanten provinciale belasting GST/HST, Internationale klanten belasting nvt
Ambassade kosten indien wij die voor u betalen
Totaal

$100
$125
$175
$25 per doc.
$125
$175
$25 per doc.
$10

0.00

0.00

0%

0.00
0.00
0.00

Retour van mijn documenten: vink aan of voeg details toe
Standaard Canada Post gratis
Gefrankeerde Canada Post Xpresspost of Koerier
Service Center __________________________
ALSC FedEx account or Xpresspost account
Door ondertekening stem ik ermee in dat de bovenstaande diensten namens mij worden uitgevoerd.
Handtekening

Authentication Legalization Services Canada
Suite 400 - 1390 Prince of Wales Dr.
Ottawa ON Canada K2C 3N6
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www.ALSCanada.ca
info@alscanada.ca

Tel: 613-226-1001
1-800-336-1132
Fax: 613-226-7402

Creditcard
machtigingsformulier
Voor services geleverd door: Authentication Legalization Services Canada Inc.
Suite 400 – 1390 Prince of Wales Drive
Ottawa Ontario K2C 3N6 Canada
Tel: (613) 226-1001
Betaling kan worden voldaan via: Visa, MasterCard (alleen credit cards), Interac e-Transfer, PayPal, zakelijke cheque of
postwissel te betalen aan “Auth. Legz. Services Canada”.
Naam (zoals op creditcard aangegeven)
Datum vandaag
Type creditcard
Visa
MasterCard
Creditcard nummer
Vervaldatum
Beveiligingscode (3 of 4 nummers op de achterkant)
Ik, _________________________________________________, geef hierbij authorisatie aan Authentication Legalization
Services Canada Inc. om de bovenstaande creditcard kosten in rekening te brengen voor de volgende services.
Vul onderstaande betalingsbedragen in voor creditcardautorisatie, met dezelfde informatie als op de eerste pagina:
Authenticatie Service: Economy (10 werkdagen) – maximaal 10 documenten
$100
0.00
Standard (3 werkdagen) – 1e document
$125
Priority (dezelfde dag) – 1e document
$175
Extra Documenten – alleen van toepassing bij Priority & Standard Service
$25 per doc.
e
Legalisatie Service: Ambassade in Ottawa – 1 document
$125
0.00
Elke andere ambassade in Canada – 1e document
$175
Extra Documenten
$25 per doc.
Transactiekosten wanneer wij de postwissel voor de kosten van de ambassade verzorgen
$10
Andere diensten – notariële kopie, vertaling, email scan, FedEx, Xpresspost
Totaal vóór belasting
0.00
0%
0.00
Canadese klanten provinciale belasting GST/HST, Internationale klanten belasting nvt
Ambassade kosten indien wij die voor u betalen
0.00
Totaal
Door ondertekening erkent de kaarthouder de goedkeuring van de hierboven beschreven services in het totale
getoonde bedrag en gaat hij/zij akkoord met het nakomen van de verplichtingen die zijn uiteengezet in de
overeenkomst van de kaarthouder.

Handtekening kaarthouder
Overige notities:

Authentication Legalization Services Canada
Suite 400 - 1390 Prince of Wales Dr.
Ottawa ON Canada K2C 3N6
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www.ALSCanada.ca
info@alscanada.ca

Tel: 613-226-1001
1-800-336-1132
Fax: 613-226-7402

