Notarieel schenken: heel gemakkelijk!
Minimaal vijf jaar een vast bedrag

HospitaalBroeders profiteert maximaal

U profiteert ook maximaal

Een rekenvoorbeeld

Notarieel schenken is het vastleggen bij een notaris
dat u gedurende een periode van minstens vijf jaar,
ieder jaar een vast bedrag schenkt aan HospitaalBroeders

Uw steun via een notariële schenking is dus fiscaal
aftrekbaar: het hele bedrag, ieder jaar weer. Dat
betekent dat u minimaal vijf jaar lang tot de helft
van uw schenking terug kunt krijgen van de
Belastingdienst.
Voorbeeld
Uw donatie aan HospitaalBroeders
Belastingteruggave
Uw donatie kost u

Zonder akte
€ 200
€0
€ 200

Wij mogen vijf jaar rekenen op dezelfde gift. Zo
kunnen wij onze langlopende projecten beter financieren maar ook meer initiatieven in de toekomst
nemen. En misschien nog belangrijker: doordat uw gift
fiscaal aftrekbaar is, kunt u ons bruto meer doneren.

Het hangt van uw belastingschijf af hoeveel u mag
aftrekken van de belasting. In de tabel gaan we uit
van een gemiddeld tarief van 42%. Het voorbeeld
toont aan dat u HospitaalBroeders jaarlijks aanzienlijk
meer kunt schenken zonder dat het u iets extra’s kost.
Met akte besparen
€ 200
€ 84
€ 116

Met akte meer doneren
€ 345
€ 145
€ 200

U kunt dus kiezen:
a. u blijft hetzelfde nettobedrag geven (€ 200) maar HospitaalBroeders ontvangt € 345 ipv € 200.
b. u blijft hetzelfde nettobedrag geven (€ 200) maar ontvangt aan het eind van het jaar € 84 teruggave.
In de schenkingsakte worden de volgende bepalingen opgenomen:
1 Indien ik voor de vervaldatum overlijd of indien HospitaalBroeders wordt ontbonden, vindt er geen verdere
uitkering plaats.
2 De schenking wordt gedaan onder de bepaling dat de lijfrente voor HospitaalBroeders niet kan worden
afgekocht of vervreemd of tot voorwerp van zekerheid kan dienen.
Dit moet u doen:
1 U vult de volmacht helemaal in en ondertekent het indien relevant samen met uw partner.
2 Stuur het volmachtformulier met een kopie van de benodigde identiteitsbewijzen naar HospitaalBroeders,
Nieuwendammerdijk 530 A, 1023 BX Amsterdam. U ontvangt van ons een bevestiging en wij regelen alles
verder met de notaris.
3 Onze notaris maakt vervolgens een akte van schenking op en stuurt u daar een afschrift van. Hiermee kunt
u bij de Belastingdienst aantonen dat uw schenking volledig aftrekbaar is.

Volmacht

voor notariële donatie

Hierbij verklaar ik dat ik

Deze schenking gaat in nadat de notariële akte de notaris is gepasseerd.

een periodieke notariële

Mijn schenking wordt gedaan aan de Stichting Internationale Orde van

schenking doe van:

HospitaalBroeders (HospitaalBroeders), gevestigd te Amsterdam. Indien ik
voor de vervaldatum kom te overlijden vindt geen verdere uitkering plaats.

€
per jaar

Ik verklaar hierbij last en volmacht te geven aan iedere notarieel
medewerk(st)er van het notariskantoor Smith Boeser Grafhorst te Haarlem,

Met ingang van:

om de omschreven schenking te doen en om de ondergetekende(n) te
vertegenwoordigen bij het passeren van de akte van schenking.
Mijn achternaam (Schenk(st)er)

Mijn schenking wordt
gedaan gedurende:
(5 jaar is de minimum periode)
5
jaar
10
jaar
.............. jaar
onbepaalde tijd

M/V

Voornamen (voluit)
Beroep
Geboortedatum en plaats
Adres
Postcode en woonplaats
telefoonnummer
Ik ben ongehuwd en heb geen geregistreerd partnerschap
Ik ben gehuwd
Ik heb een geregistreerd partnerschap

Ik machtig HospitaalBroeders om

(alleen invullen in geval u gehuwd bent of als u zich als partner heeft laten registreren):

de schenking gedurende de

Achternaam (partner)

periode waarvoor de schenking

Voornamen (voluit)

wordt gedaan in gelijke termijnen

Geboortedatum en plaats

te incasseren per:
Maand
Kwartaal
Half jaar
Jaar

M/V

Laatstgenoemde verklaart door de ondertekening de artikel 88 Boek 1 van
het Burgelijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen tot het hierbij
gestelde. Bij een schenking van ten minste € 120 per jaar zijn de kosten
van de akte, alsmede eventuele schenkingsrechten voor tekening van de
HospitaalBroeders.
Handtekening schenk(st)er

Handtekening partner

datum:				

datum:

van rekeningnummer:

s.v.p. een kopie van uw paspoort/rijbewijs meesturen (indien gehuwd van beiden)

Stuur deze
volmacht naar:
Hospitaalbroeders
Nieuwendammerdijk 530-A
1023 BX Amsterdam

www.hospitaalbroeders.nl
info@hospitaalbroeders.nl
Telefoon: 020-6360752

