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Steun psychotraumazorg via periodiek schenken 
 
 
Schenken met belastingvoordeel 
Meer geven zonder extra kosten, dat kan met periodiek schenken.  
Wanneer u ons minimaal vijf jaar met een vaste jaarlijkse bijdrage steunt, kunt u deze giften 
volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Ongeacht de hoogte van uw gift en inkomen 
heeft u maximaal belastingvoordeel. 
 
Stichting Vrienden van Arq heeft een ANBI-status en hoeft daarom geen belasting te betalen 
over schenkingen. Dit betekent dat uw financiële bijdrage in zijn geheel ten goede komt aan 
het werk van Arq en haar partners op het gebied van psychotrauma. 
 
Hoe kan ik geven met belastingvoordeel? 
Dit kunt u snel en eenvoudig regelen. 
 

1. Download de Overeenkomst periodieke giften op de site van de Belastingdienst. 
 

2. Print deze overeenkomst en vul de gegevens in. 
De gegevens van onze instelling hoeft u niet in te vullen, dit doen wij voor u. 
 

3. Stuur de ingevulde overeenkomst naar ons toe. 
In tweevoud, samen met een geldig legitimatiebewijs van u én uw eventuele partner. 
 
Ons postadres: 
Stichting Vrienden van Arq 

 Nienoord 5 
 1112 XE  Diemen 
 
 Of per e-mail: vrienden@arq.org  
 

4. Een door ons ingevuld en getekend exemplaar van de overeenkomst ontvangt u van 
ons retour. 

 
Van belang 

- U legt uw schenking voor een periode van minimaal vijf jaar vast. 

- Voor de fiscale aftrekbaarheid van uw gift dienen wij uw jaarlijkse betaling voor het 
einde van het lopende jaar te ontvangen. 

 
De voordelen van een periodieke schenking op een rij: 
- U kunt uw bijdrage jaarlijks opvoeren als aftrekpost bij uw aangifte 

inkomstenbelasting; 
- U kunt uw belastingvoordeel eventueel gebruiken om uw bijdrage te verhogen; 
- Uw bijdrage komt voor 100 procent ten goede aan de projecten van Arq. 
 
Heeft u vragen of wilt u de overeenkomst per post ontvangen? 
Neem dan contact op met ons op: telefoon 020 – 840 76 40; e-mail: vrienden@arq.org  
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