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Nu schenken en/of later nalaten aan de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (PVHH) 

 

U wilt iets doen voor PVHH. Dit stellen wij zeer op prijs. U heeft dan de keuze uit dit te doen via een 

eenmalige of periodieke schenking of via uw nalatenschap.  

Mr. Maarten R. Meijer, lid van de Raad van Advies, staat u graag te woord. www.meijernotarissen.nl, 

via de e-mail meijer@meijernotarissen.nl of telefonisch op telefoonnummer 020 – 531 7070. 

 

U kiest ervoor dit via een schenking te doen 

Bij een schenking is van belang dat u vrij over het te schenken bedrag kunt beschikken en dat 

echtgenoten/geregistreerde partners elkaar altijd toestemming moeten geven om een schenking te 

doen.  

Eenmalig: u kunt u een eenmalige schenking doen aan de PVHH. Deze schenking is beperkt 

aftrekbaar.  

Periodiek: Wanneer u jaarlijks schenkt, dan mag u uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting, 

waarbij de hoogte van het aftrekbare bedrag afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Bij een 

periodieke schenking moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

- u schenkt minsten vijf jaar lang hetzelfde bedrag aan PVHH;  

- u regelt uw schenking in een overeenkomst, waarbij u samen met de PVHH deze overeenkomst 

voor de periodieke schenking (via de website van de PVHH) maakt. 

 

U kiest om dit via uw nalatenschap te doen 

Wanneer u ervoor kiest om via uw testament aan de PVHH na te laten, heeft u verschillende opties. 

U kunt de PVHH tot erfgenaam benoemen, waarbij de PVHH dan gerechtigd is tot uw nalatenschap. 

Vanzelfsprekend kunt u naast de PVHH nog andere erfgenamen benoemen. 

Wanneer u liever van tevoren bepaalt welk bedrag u wilt nalaten, dan is een legaat de beste optie. 

Dit hoeft niet per se een geldbedrag te zijn maar kan ook in de vorm van een stuk grond, een huis, 

een aandelenportefeuille etc. De opbrengst van de verkoop hiervan is dan voor de PVHH. In het geval 

van een legaat in de vorm van een huis is van belang dat u voor een achterblijvend partner regelt dat 

hij/zij in het huis kan blijven wonen. Dit kan geregeld worden door uw partner het recht van 

vruchtgebruik te geven, waarbij het huis eerst wordt verkocht bij overlijden van de achterblijvende 

partner. 

Uw testament kunt u bij een notaris regelen.  

 

   


