
Meer doen voor het Beauforthuis met hetzelfde geld 
Dankzij de Geefwet kunt u het Beauforthuis laten delen in uw fiscale voordeel en zo de renovatie van de 
kerkzaal steunen! We leggen het graag uit. 

Extra turbo-aftrek aan het Beauforthuis 
Een gift aan Het Beauforthuis (een culturele instelling met ANBI-status - Algemeen Nut Beogende Instelling) 
levert tijdelijk* extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift met een multiplier van 25% 
verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. 
Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van €5.000 per jaar. U kunt in totaal maximaal 
€1.250 per jaar extra in aftrek brengen. 

Rekenvoorbeeld 
U schenkt in 2013 €1.000 
Uw aftrekpost in 2013 €1.250 
Fiscale teruggave bij 52% tarief €650 
U betaalt in feite  €350 
 
Bij periodieke giften* met een notariële acte geldt geen drempelinkomen • Bij eenmalige giften is 
voorwaarde dat de gift minimaal 1% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner is • U dient wel 
rekening te houden met het plafond aan de giftenaftrek • Neem contact op met uw belastingadviseur of het 
Beauforthuis. 
 * Deze regeling loopt in elk geval door t/m 2017 en hoogst waarschijnlijk nog een jaar langer 

SCHENKINGSFORMULIER INSTUREN? VOUW DUBBEL → 
EN DAN HIER ↓ NOG EEN KEER;  PLAK DICHT, ZEGEL ER OP EN POSTEN! 

 

 

afzender: hier postzegel 

 

 

 

 

Aan het Beauforthuis 

Woudenbergseweg 70 

3711 AB  Austerlitz 

vul in en stuur terug 
� Ik schenk gedurende 5 jr. elk jaar €200 

en werk zo mee aan de renovatie 
Door de Geefwet geeft mij dit jaarlijks een fiscale aftrek van €250 
Bij een belastingtarief van: 

 52% kost dit mij €70 per jaar en betaalt de fiscus €130 mee 
 42% kost dit mij €95 per jaar en betaalt de fiscus €105 mee 

� Ik schenk gedurende 5 jr. elk jaar € ....... 
en werk zo mee aan de renovatie 

Stuur mij de betreffende acte 
Door de Geefwet geeft mij dit jaarlijks een fiscale aftrek van 125% 

� Ik schenk éénmalig € ....... 
en werk zo mee aan de renovatie  

Stuur mij de betreffende acte 
Door de Geefwet geeft mij dit een fiscale aftrek van 125% 

� Ik wil graag meer informatie 
neem contact met mij op. 

opmerkingen 
 
 

naam:  ........................................... tel.:  .......................................... 
adres:  ........................................... e-mail:  ..................................... 
woonplaats:  .................................. 
 

 
VSB FONDS, BERNHARD CULTUURFONDS EN RABO PROJECTENFONDS 

ZETTEN REEDS DE EERSTE (GROTE) STAPPEN 
Helpt u ons ook, voor de finishing touch? De stoelen, verlichting, zo mogelijk 
meer energiebesparing door eigen zonnepanelen … 


