Steun psychotraumazorg via uw testament
Schenken via uw testament
U kunt ons ook steunen via uw testament. Uw nalatenschap komt geheel ten goede aan het
werk van Arq en haar partners. Op deze wijze kunt u in de toekomst van betekenis zijn voor
ons werk op het gebied van psychotrauma.
Stichting Vrienden van Arq heeft een ANBI-status en hoeft daarom geen erfbelasting te
betalen over nalatenschappen. Wij kunnen uw bijdrage daarom voor 100 procent inzetten
voor ons werk.
U kunt op verschillende manieren via uw testament schenken:
Via een legaat
U kunt een bepaald geldbedrag, een kunstwerk, een woning of andere waardevolle
(on)roerende goederen nalaten. Dit legt u vast in uw testament. Zo kunt u bijvoorbeeld uw
familieleden of dierbare vrienden als erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald
bedrag in geld als legaat aan een goed doel nalaten.
Vriendenstichting als (mede-)erfgenaam
U kunt ons als mede-erfgenaam benoemen in uw testament. Op deze manier ontvangt de
Vriendenstichting een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk
percentage u aan welke erfgenamen wilt nalaten. Ook kunt u ervoor kiezen de
Vriendenstichting tot uw enige erfgenaam te benoemen. Wanneer u kinderen heeft, kunnen
zij in dit geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme erfdeel.
Van belang
- Mocht u zich later bedenken, dan kunt u altijd uw testament via een notaris laten
wijzigen.
- Wanneer u onze organisatie in uw testament wilt opnemen, geef dan onderstaande
gegevens door aan uw notaris:
Stichting Vrienden van Stichting Arq (officiële naam)
Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest (officieel vestigingsadres)
Kamer van Koophandel-nummer: 27312968
Gaat u Vrienden van Arq in uw testament opnemen of heeft u dit reeds gedaan?
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u ons dit laat weten. Uiteraard wordt de
informatie die u aan ons doorgeeft strikt vertrouwelijk behandeld.
Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw betrokkenheid en voor uw bijzondere steun aan ons
werk. En wanneer u dit op prijs stelt, zouden wij u graag op de hoogte willen houden van
onze huidige en toekomstige activiteiten.
Heeft u vragen of specifieke wensen?
Neem dan contact op met ons op: 020 – 840 76 40, of vrienden@arq.org
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