
Geef om Bardo
Over schenken en nalaten

Burgemeester Jansoniushof 11

2131 BM Hoofddorp

T 020 333 47 00 

F 020 333 47 01 

info@hospicebardo.nl 

www.hospicebardo.nl

De Stichting Vrienden draagt het CBF keurmerk ‘certificaat voor de kleine goede doelen’ en toont daarmee aan 

transparant te werken en zorgvuldig met de verstrekte middelen om te gaan. 

Bardo heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Bardo komen daarom voor 

belastingaftrek in aanmerking. Het betekent echter ook dat Bardo vrijgesteld is van successierecht. Als u iets 

nalaat aan Bardo komt het volledige bedrag ten goede aan het werk van Bardo.



Bardo
In Bardo Hospice wordt door een team van gespecialiseerde verpleegkundigen 
en geschoolde vrijwilligers 24 uur per dag palliatieve zorg geboden aan mensen 
die weten dat zij gaan sterven. Omdat thuis sterven niet altijd mogelijk is biedt 
Bardo in de laatste levensfase een goed alternatief.

Palliatieve zorg richt zich op het 

behouden of verbeteren van de kwaliteit 

van leven van mensen die weten dat 

zij niet meer beter kunnen worden. 

Het behandelen van pijn en andere 

lichamelijke klachten, het voorkomen en 

oplossen van psychologische en sociale 

problemen en aandacht voor zingeving en 

spiritualiteit staan hierbij centraal. Niet 

alleen voor de direct betrokkene maar 

ook voor zijn of haar naaste.

Naast opname in het hospice, biedt 

Bardo ook ondersteuning thuis. Tevens 

is het ontwikkelen en verspreiden van 

palliatieve kennis en kunde een doel 

wat het team van Bardo nadrukkelijk 

nastreeft. 

Stichting Vrienden van  
Hospice Bardo

Hospice zorg is in Nederland geen 

vanzelfsprekendheid. Het bestaan 

van Bardo wordt in belangrijke mate 

financieel mogelijk gemaakt door giften, 

sponsoring en donaties via de Stichting 

Vrienden van Hospice Bardo. 

De Stichting is CBF certificaathouder 

voor de kleine goede doelen, de 

erkenning van het Centraal Bureau 

voor Fondsenwerving dat op een 

verantwoorde manier fondsen worden 

geworven en besteed.

In deze folder leggen wij u graag uit 

op welke verschillende manieren u aan 

Bardo kunt doneren. 

Vriend worden

Voor minimaal € 25,00 euro per 

jaar bent u donateur, steunt 

u ons werk en ontvangt u de 

nieuwsbrief met ontwikkelingen en 

achtergrondinformatie. 

Een eenmalige donatie is natuurlijk ook 

van harte welkom. 

Periodiek schenken

Als u een grotere donatie overweegt, 

dan is periodiek schenken een financieel 

aantrekkelijke optie. Wanneer u vijf jaar 

of langer minimaal € 100,00 per jaar geeft 

en deze schenking notarieel vastlegt, is 

het gehele bedrag jaarlijks aftrekbaar van 

de inkomstenbelasting. Afhankelijk van 

uw inkomen ontvangt u maximaal 52% 

terug van de belastingdienst.

Rekenvoorbeeld
Familie Teunissen heeft een jaarinkomen 

van € 59.000,00 en valt in het 

belastingtarief van 52%. Zij willen jaarlijks 

netto € 300,00 aan Bardo schenken. Met 

een notariële akte kan de familie een gift 

overmaken van € 625,00. Zij krijgen  

€ 325,00 terug van de belastingdienst. Zo 

geven zij meer dan het hen netto kost! 

Nalaten

Meestal staan mensen liever niet stil bij 

wat er met hun bezittingen gebeurt na 

hun overlijden. Toch kan het een hele 

geruststelling zijn om te weten dat uw 

eigendommen goed terecht komen. Als 

u geen testament opmaakt, bepaalt de 

wet hoe uw bezit wordt verdeeld. U kunt 

dit voorkomen door de zaken zelf goed te 

regelen, op uw manier!

Nalaten aan Bardo kan op twee manieren; 

via een legaat of een erfstelling. 

Met een legaat laat u een vast bedrag of 

een goed na, bijvoorbeeld aandelen of 

een huis. Dit neemt u op in uw testament.

Met een erfstelling maakt u Bardo 

(mede)erfgenaam van de erfenis. 

Bardo ontvangt dan een aandeel in uw 

nalatenschap: het erfdeel.

Wilt u Bardo opnemen in uw testament 

voor een legaat of een erfstelling? Een 

notaris kan u nader adviseren over wat 

past bij uw situatie en wensen. 

Gratis akte

Bij een jaarlijkse donatie van minimaal  
€ 100,00 voor een periode van tenminste 
vijf jaar neemt Bardo de kosten voor het 
opmaken van de akte voor zijn rekening. 
Overweegt u een schenking via een 
notariële akte, neem dan contact op met 
Stichting Vrienden van Hospice Bardo, via 
020 333 47 00 of  info@hospicebardo.nl. 


