Geboortedatum

Telefoonnummer

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00
en van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

Naam / voorletters

Erkend door:

E-mailadres

Ik heb een andere vraag:
O

Stichting Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch
Oosterplasweg 41
5215 HT ‘s-Hertogenbosch
073-641 24 17
info@dierentehuisdenbosch.nl

Uw nalatenschap helpt dieren zonder t(e)huis

Plaats

Ik heb Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch al in mijn testament opgenomen
O

Postcode

Ik ben van plan na te laten aan Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch
O

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Of kijk voor meer informatie op: www.dierentehuisdenbosch.nl

Adres

Neemt u contact met mij op voor een persoonlijk gesprek / advies
O

m/v

JA! Ik wil graag meer weten over nalaten aan het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch.
O

Informatiekaart

Wilt u meer weten over hoe u Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
kunt steunen? Neem gerust contact met ons op, wij staan u
graag te woord!

Gesteund door:

Goedgekeurd door:

Heeft u al nagedacht wat u doet met uw nalatenschap?
U kunt een goed doel zoals Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
laten opnemen als erfgenaam. Geef op deze manier na uw
overlijden, dieren zonder thuis een toekomst.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om een goed doel
op te nemen in hun testament. De overheid beloont
deze vorm van schenken aan organisaties met een
ANBI erkenning: nalatenschappen aan deze goede
doelen zijn volledig belastingvrij. Wanneer u iets
nalaat aan personen, kan de belasting die zij moeten
betalen (successierecht), oplopen tot wel 60%.

Nalaten aan
een goed doel

Elk bedrag is welkom
Een veel voorkomend misverstand is dat het bij nalatenschappen
altijd om grote bedragen gaat. In werkelijkheid is er geen
minimum voor bedragen die u in uw testament wilt bestemmen.
Wij zijn zeer blij met elk bedrag waarmee u ons wilt begunstigen.

Mede-erfgenaam - U kunt Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
ook benoemen tot mede-erfgenaam, naast familieleden, vrienden,
of andere instellingen en organisaties. Het Dierentehuis krijgt
dan als mede-erfgenaam recht op een deel van uw nalatenschap.
Dit kan ook in combinatie met een legaat.

Het Dierentehuis opnemen in uw testament klinkt misschien
ingewikkeld, maar dat is het niet. Het kan op drie manieren:

Enig erfgenaam - Dierentehuis ’s-Hertogenbosch kunt u
ook benoemen tot enig erfgenaam. Ook dat kan in combinatie
met legaten aan familieleden, vrienden en andere instellingen of
organisaties.

Een legaat - Een legaat kan bestaan uit een bedrag of uit
bepaalde goederen die u duidelijk omschrijft in uw testament.
Bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille.
De ontvanger van een legaat is niet aansprakelijk voor eventuele
schulden van de nalatenschap.

Uw testament: nu of later?
Het laten opmaken van een testament wordt vaak uitgesteld. Echter
zonder testament bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap
gebeurt, en dat kan flink afwijken van wat u in gedachten hebt.
Uitstel is dus in geen geval verstandig. Alleen door een testament
op te laten maken, bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap
gebeurt. U kunt dan uw bezit een bestemming geven die bij uw
persoonlijke voorkeur en levensstijl past, en zo bijvoorbeeld een
deel van uw nalatenschap aan een goed doel nalaten.

Wilt u meer weten?
U kunt altijd contact opnemen met een notaris; een persoonlijk
gesprek kan misschien verhelderend werken. Ook kunt u bij
onze voorzitter of penningmeester terecht. Zij informeren u
graag over onze doelstellingen en plannen.

Dierentehuis ’s-Hertogenbosch e.o.
Oosterplasweg 41
5215 HT ’s-Hertogenbosch

Volledig belastingvrij nalaten aan een
goed doel
Zoals u ongetwijfeld weet, krijgen wij jaarlijks
zo’n 1.000 honden en katten binnen, waarover
wij ons ontfermen en waar we een nieuw thuis
voor zoeken. Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit
giften en nalatenschappen. Wellicht heeft u goede
herinneringen aan het Dierentehuis, omdat u hier
uw geliefd huisdier heeft geadopteerd. Of misschien
vindt u, net als wij, dat ieder dier recht heeft op een
t(e)huis en wilt u daar uw bijdrage aan leveren.

Postzegel
plakken
a.u.b.

