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Uw eigen huisdier

Mede-erfgenaam

Indien u een kat of hond heeft, dan wilt u uiteraard dat het dier goed verzorgd wordt
achtergelaten. U kunt in uw nalatenschap aangeven dat u uw geliefde huisdier aan de
zorgen van het Dierentehuis toevertrouwd. Vooraf kunnen we samen met u, uw wensen
daarover doornemen. Er zijn verschillende manieren om Dierentehuis Zeist in uw
testament op te nemen.

In plaats van één erfgenaam kunt u ook meerdere erfgenamen benoemen. Dierentehuis
Zeist kan een van de erfgenamen zijn. U bepaalt hoe uw nalatenschap tussen de
verschillende erfgenamen verdeeld zal worden. Dit kunnen percentages zijn als het om
geldbedragen (of opbrengsten van verkoop) gaat of om goederen.

Legaat

Enig erfgenaam

Als u het Dierentehuis wilt steunen door middel van een legaat, beschrijft u in uw testament exact om welk bedrag het gaat of welke goederen (huis, schilderij, inboedel
etc.) u ons wilt nalaten. Voor alle nabestaanden is dan duidelijk hoe u het bedoelt
heeft. Het restant van de nalatenschap
komt ten goede aan uw erven.

U kunt Dierentehuis Zeist benoemen als enig erfgenaam. Al uw geld en goederen zullen
ten goede komen aan het Dierentehuis. U geeft ons hiermee de middelen om goed en
liefdevol voor de dieren die aan ons zijn toevertrouwd, te kunnen zorgen.

✂

Wilt u meer informatie?
Wilt u meer informatie over wat u voor Dierentehuis Zeist kunt betekenen, neem dan contact
op met het Bestuur.
Wij kunnen met u bekijken wat uw persoonlijke situatie is en hoe uw wensen vorm gegeven
kunnen worden.

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Email:

Geboortedatum:
U kunt deze kaart opsturen naar: Stichting Dierentehuis Zeist e.o.
Woudenbergseweg 29, 3711 AA AUSTERLITZ
Of u kunt uw verzoek tot contact of informatie emailen naar
stichtingsbestuur.dtz@gmail.com

Indien u Stichting Dierentehuis Zeist e.o. in uw testament wenst op te nemen, dan hebben
wij de gegevens voor u op een rijtje gezet
Stichting Dierentehuis Zeist en Omgeving
Statutair gevestigd te Zeist
Kantoorhoudende te Woudenbergseweg 29
3711 AA Austerlitz
Ingeschreven in het handelsregister van de
KvK onder nummer 41178089
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Het feit dat u onze folder in handen heeft, bewijst al dat u, net als wij, om dieren geeft...
Dierentehuis Zeist e.o. is een stichting die zorgt voor:
• De opvang en verzorging van zwerfhonden en- katten uit omliggende gemeentes
• De opvang van honden en katten die door hun eigenaar zijn afgestaan
• Het plaatsen van deze honden en katten bij nieuwe eigenaren
• Het in pension nemen van honden en katten bij tijdelijke afwezigheid van hun eigenaren
Voor deze activiteiten is geld nodig. Dat zal u niet verbazen.
Wij voelen ons gesteund door vele vrijwilligers en donateurs,
die zich, net als wij, het lot van deze dieren aantrekken.

Wij zijn een zelfstandige stichting. Ons Dierentehuis is gecertificeerd, d.w.z. voldoet
aan alle gestelde eisen. Wij ontvangen daarvoor van geen enkele instantie subsidie.

Welke mogelijkheden
zijn er?
Heeft u er wel eens over nagedacht wat ú allemaal voor
Stichting Dierentehuis zou kunnen betekeken?
Wij zullen de mogelijkheden voor u op een rijtje zetten.

Erfenis
Hoewel u nu waarschijnlijk volop in het leven staat, is het wel goed om eens na te
denken wat er met uw nalatenschap na uw overlijden moet gebeuren.
Door het maken van een testament (met behulp van de notaris) heeft u de touwtjes in
handen, ook na uw overlijden. In een testament legt u vast wat uw wensen zijn, aan
wie u uw erfenis nalaat en op welke manier dat moet gebeuren. Veelal zijn familieleden
de eerste begunstiger, maar u kunt natuurlijk ook een goed doel, zoals Dierentehuis
Zeist, in uw testament opnemen.

Eenmalige gift
Het is altijd mogelijk om een
eenmalige gift te doen.
U kunt kiezen voor een algemene
gift, maar u kunt ook aangeven
dat uw gift gebruikt moet worden
voor een speciaal project of dat
het specifiek aan de katten of
honden besteed moet worden.
Er zit geen minimum of
maximum aan zo’n gift.
Echter, ligt uw gift tussen de
1% en 10% van uw
drempelinkomen, dan heeft
u recht op belastingaftrek.
Dat is toch mooi meegenomen!

Periodieke gift
U kunt er ook voor kiezen om
Dierentehuis Zeist een aantal
jaren achter elkaar te steunen
door middel van een gift.
Dit kunt u jaarlijks zelf regelen,
maar ook via een notariële
akte.Een periodieke gift aan een
ANBI is volledig aftrekbaar van
de belasting. Er is geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar
bedrag. U betaalt op deze manier
minder geld en wij zijn voor een
aantal jaren verzekerd van uw
steun. Voor beide partijen een
goede oplossing!

Dierentehuis Zeist is als ANBI
(Algemeen Nut Beoogde Instelling)
aangemerkt waardoor uw erfenis
volledig ten goede komt aan de
dieren en er dus geen belasting
over betaald hoeft te worden.

Verzoek tot contact
Neem contact met mij op over:
❏ Eenmalige gift
❏ Periodieke gift
❏ Legaat
❏ Dierentehuis Zeist als mede-erfgenaam
❏ Dierentehuis Zeist als enig erfgenaam

✂

Stichting Dierentehuis Zeist

