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Schenken… 
met belastingvoordeel

Zonder dat het meer kost, kun je veel meer schenken aan de Partnership Foundation. Bij een notariële schenking 

betaalt de fiscus namelijk tot 52 procent mee aan jouw hulp. Voor hetzelfde geld, kun je dus meer doen om de 

straatkinderen in India een betere toekomst in het vooruitzicht te stellen. Zonde om hier geen gebruik van te maken. 

Zo werkt het
•	 Je schenkt jaarlijks een bedrag aan de Partnership 

Foundation, voor een periode van vijf jaar of 

meer. Deze verplichting wordt vastgelegd in een 

notariële akte.

•	 De hoogte van het bedrag bepaal je zelf.

•	 Je hoeft alleen een volmacht in te vullen en 

op te sturen met een kopie van je geldige 

identiteitsbewijs. De Partnership Foundation doet 

de rest.

•	 Het bedrag is 100% aftrekbaar.

•	 De Partnership Foundation neemt de notariskosten 

voor haar rekening bij een schenking van minimaal 

1000 euro bruto per jaar (in het geval van 52% 

aftrek 41 euro netto per maand).

•	 Het bedrag van je schenking is ieder jaar 

aftrekbaar van je verzamelinkomen. Zo betaalt de 

fiscus tot 52 procent van jouw schenking.

•	 Op deze manier kun je meer aan de Partnership 

Foundation doneren, zonder dat het je meer kost. 



Stichting Partnership Foundation

Geïnteresseerd?
Vul de volmacht in en stuur hem samen met een 

kopie van je identiteitsbewijs naar de Partnership 

Foundation, Van Westrenenlaan 1a, Driebergen. 

Wij zorgen er voor dat de notariële akte wordt 

opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de 

akte zijn 85 euro. Wij nemen deze kosten voor onze 

rekening bij een schenking van minimaal 83,50 euro 

per maand.

Partnership Foundation

Van Westrenenlaan 1a

NL - 3971 AE Driebergen

www.partnershipfoundation.nl

T 0343 53 88 11 (kantooruren)

M 06 51 31 56 43

info@partnershipfoundation.nl
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Rekenvoorbeelden 42% schijf 52% schijf

Maandelijks netto 21 42

Maandelijks bruto 36 87

Jaarlijkse bijdrage 430 1040

Belastingteruggave 180 540

Nettobetaling per jaar in euro’s 250 500


