
Hoe vraagt u de Autipas aan? 
 
 
De Autipas kunt u bestellen door het aanvraagformulier te downloaden, te printen, in te vullen en 
op te sturen. Let op dat op de diagnosebevestiging zowel een handtekening als stempel staat. De 
ingevulde formulieren kunt u opsturen naar de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). 
 
Op het aanvraagformulier dient u de machtiging in te vullen, vergeet niet het rekeningnummer en 
uw handtekening. Zodra het bedrag is afgeschreven wordt de Autipas toegestuurd. 
 
Bent u lid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme? Dan kost de Autipas  € 12,50. Niet-leden 
betalen € 29,75 (prijspeil 2015).  
Let op: als u nu lid wordt van de NVA, profiteert u direct van dit voordeel! Klik hier. 
Vermeld op het aanvraagformulier voor de Autipas, nadat u zich online als nieuw NVA-lid hebt 
aangemeld, in het invulveld voor het lidmaatschapsnummer: “Net aangemeld” en kruis daaronder 
ook het juiste vakje aan (€ 12,50). De NVA-ledenadministratie zal hier dan rekening mee houden bij 
het verwerken van uw aanvraag en de ledenprijs hanteren. 
 
 
De volgende stappen helpen u bij het invullen van uw aanvraag: 
 
Stap 1:  
Print het aanvraagformulier uit en vul het in. U hoeft niet alle vragen te beantwoorden, maar wel 
alle naam- en adresgegevens en uw bankrekeningnummer invullen. Vergeet daarnaast niet een 
handtekening te plaatsen voor de machtiging. Kruist u wel het juiste hokje aan bij de machtiging? 
Voor (nieuwe) NVA-leden dus € 12,50. 
 
Stap 2:  
Maak een kopie van de diagnoseverklaring van de pashouder (alleen voorblad en conclusie is 
voldoende). Of, als u geen diagnoseverklaring hebt, print dan de model-diagnosebevestiging uit en 
laat deze ondertekenen en stempelen door uw (huis)arts. 
 
Stap 3:  
Stop  in een gesloten envelop: 
- het aanvraagformulier 
- een kopie van (een deel van) de diagnoseverklaring  
of  
- een door een arts ondertekende en gestempelde diagnosebevestiging 
 
Stap 4: 
Stuur de envelop voldoende gefrankeerd naar:  
Nederlandse Vereniging voor Autisme/AUTIPAS 
Weltevreden 4a 
3731 AL De Bilt 
 
 
U ontvangt dan binnen twee weken de Autipas thuis. 
 
Wij zien uw aanvraag graag tegemoet!  
 

http://www.autisme.nl/lidmaatschappen/lid-worden.aspx

