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KNGF Geleidehonden
in uw testament

Met speciaal opgeleide
honden mensen met een
beperking ondersteunen
in een zelfstandiger leven.
Dat is de missie van KNGF
Geleidehonden. Uw
nalatenschap kan ons
helpen die missie te
volbrengen.

‘U kunt ons ondersteunen
bij onze missie’

6-2018

KNGF Geleidehonden is opgericht in
1935. Het is niet alleen de oudste
geleidehondenschool in Nederland,
maar ook het grootste opleidingscentrum. KNGF Geleidehonden helpt al
lang niet meer alleen mensen met een
visuele beperking. Mensen met een
fysieke beperking kunnen bij ons
terecht voor een assistentiehond.
(Oud-)geüniformeerden met een
posttraumatische stressstoornis
kunnen bij ons een speciaal opgeleide
buddyhond PTSS aanvragen. Kinderen
met autisme helpen we met een
autismegeleidehond en voor kinderen
met slecht zicht of een fysieke beperking leiden we buddyhonden op.
>

Diverse mogelijkheden
Een nalatenschap regelen
lijkt misschien ingewikkeld,
maar dat valt mee. Onze
adviseur nalatenschappen,
Patricia Elings, is altijd bereid
vragen hierover te beantwoorden. KNGF Geleidehonden
opnemen in een testament
kan als:

verkoop komt ten goede aan
KNGF Geleidehonden.

• erfgenaam

• fonds op naam

Als erflater benoemt u KNGF
Geleidehonden als (mede-)
erfgenaam. In het testament
wordt vastgelegd welk deel van
de erfenis – of misschien de
volledige erfenis – ons toekomt.
KNGF Geleidehonden is verplicht
nalatenschappen beneficiair te
aanvaarden. Dit betekent dat wij
niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden. De executeur,
degene die de nalatenschap
afhandelt, zal eerst eventuele
schulden verrekenen.

• legaat

Een legaat is een vast bedrag
of waardevol bezit dat wordt
nagelaten. Denk aan sieraden,
een kunstobject of een
woning. De opbrengst van de

• vruchtgebruik

Stel, u laat uw huis na, maar uw
partner woont er nog. In dat
geval krijgt uw partner recht van
vruchtgebruik. Dit betekent dat
KNGF Geleidehonden de woning
pas erft na zijn of haar overlijden.

Misschien vindt u het fijn als uw
naam, of die van een dierbare,
na overlijden nog lang verbonden
blijft aan KNGF Geleidehonden.
Dan is een ‘fonds op naam’ een
optie. Vanuit dit eigen fonds kan
KNGF Geleidehonden, of een
bepaalde activiteit binnen onze
organisatie, verspreid over
meerdere jaren worden gesteund.
Zo kan bijvoorbeeld worden
vastgelegd dat het geld alleen
gebruikt mag worden voor
wetenschappelijk onderzoek of
voor één van de hondenopleidingen. KNGF Geleidehonden
beheert het fonds en zorgt
ervoor dat het geld op de juiste
manier besteed wordt. Een
fonds op naam is mogelijk vanaf
25 duizend euro.

Annemieke steunt KNGF Geleidehonden
met een legaat

‘Op mijn steun
kunnen ze rekenen’

‘I

k steun meer goede doelen,
maar KNGF Geleidehonden staat
echt bovenaan. Want wat geleidehonden kunnen, vind ik zó fantastisch.
Het meest word ik geraakt door de
blindengeleidehond die zijn baas overal
heen brengt, zonder dat deze ergens
tegenaan botst. Die hond geeft zoveel
vrijheid en bovendien heeft iemand een
heerlijk maatje om zich heen. Ik vind dit
allemaal zo bijzonder dat ik in mijn
testament een legaat heb opgenomen
voor KNGF Geleidehonden. Ja, zij kunnen
altijd op mijn steun blijven rekenen, nu en
in de toekomst.’

Een specifieke bestemming
Het is mogelijk te bepalen waaraan KNGF Geleidehonden de
erfenis mag besteden. Als u de
opleiding van blindengeleidehonden extra wilt steunen
of juist een van onze andere
opleidingen, kunt u dat aangeven
in het testament. We hebben
graag vooraf contact over
specifieke bestemmingen.

Annemieke

‘De juiste keuze
maken’
Patricia Elings is KNGF-adviseur
nalatenschappen. Zij helpt u graag
bij het maken van de juiste
afweging om KNGF Geleidehonden
ook na uw dood te steunen.

‘E
Patricia Elings,
KNGF-adviseur nalatenschappen

Vastleggen in een testament
Als u besloten heeft KNGF Geleidehonden (een deel
van) uw erfenis na te laten, is het van belang dit
vast te leggen bij de notaris. Zonder testament
bepaalt de wet namelijk wat er met uw nalatenschap gebeurt. In eerste instantie erft uw wettelijke
partner. Indien u geen wettelijke partner heeft, dan
erven uw kinderen of andere bloedverwanten. Als
zij er niet zijn, gaat uw nalatenschap naar de staat.
Oriënterend gesprek
Mogelijk vindt u het fijn eerst een oriënterend
gesprek te hebben met een notaris om te
bespreken wat de mogelijkheden zijn.
Via de website notaris.nl of via de Notaristelefoon
0900-3469393 (80 ct/minuut) kunt u eenvoudig
een notaris bij u in de buurt vinden.
Weet u al precies hoeveel en wat u wenst na te
laten aan KNGF Geleidehonden, dan is het ook
mogelijk om online een standaardtestament op
te laten maken via nutestament.nl. Deze website
rekent een vast laag tarief. Elke notaris stelt

en vrijblijvend gesprek kan verhelderend zijn en u helpen de juiste
keuze te maken. Zodat uw erfenis
volgens uw wensen wordt vastgelegd bij de
notaris. Ook voor vragen over wat KNGF
Geleidehonden kan doen dankzij nalatenschappen en de rol van een notaris of
executeur kunt u bij mij terecht. Als
KNGF Geleidehonden wordt opgenomen in
een testament, horen we dat graag. Ik vind
het fijn om mensen persoonlijk te bedanken
als onze organisatie op deze bijzondere
manier een warm hart wordt toegedragen.’

altijd eerst een ontwerptekst op. Deze kunt u
rustig thuis nalezen. Als alles duidelijk is en u
staat achter de inhoud, tekent u uw testament in
het bijzijn van de notaris. Wijzigingen kunnen
altijd nog doorgevoerd worden.
KNGF Geleidehonden als executeur
Na iemands overlijden moet er veel geregeld worden. Een executeur heeft de taak de nalatenschap
zorgvuldig af te handelen. Hij zorgt er niet alleen
voor dat uw testament goed wordt uitgevoerd,
maar kan ook de verdeling van de inboedel regelen,
zorgen dat uw huis leeg wordt opgeleverd en uw
overlijden doorgeven aan verschillende instanties.
Er kan zelfs voor gezorgd worden dat uw huisdier
een goed onderkomen krijgt. Vaak wordt deze taak
uitgevoerd door een familielid of goede vriend,
maar het is ook mogelijk dit over te laten aan
KNGF Geleidehonden. Dit kan onder bepaalde
voorwaarden als KNGF Geleidehonden is opgenomen
in het testament. Onze adviseur Patricia Elings legt
graag uit hoe dit in zijn werk gaat.
>

Erfenis zorgvuldig besteed
KNGF Geleidehonden hoeft geen
belasting te betalen over een nalatenschap. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is onze organisatie vrijgesteld van erfbelasting. Het
geld komt dus geheel ten goede aan
onze stichting. KNGF Geleidehonden
is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF
controleert dit. Zo weet u zeker dat
wij bijdragen aan een betere wereld,
zorgvuldig omgaan met elke euro en
verantwoording afleggen.

Cor en Joke benoemden KNGF Geleidehonden als executeur

‘Alles is in goede handen’

‘H

et begon met pup Loebas. We konden zijn avonturen
online volgen tot hij aan het werk ging als geleidehond. Dat was zó leuk dat we zelf een KNGF-pup
hebben opgevoed, Urbi. Ook hij werkt nu als blindengeleidehond.
Wij hebben altijd hard gewerkt en hebben geen kinderen. Dan
moet je bedenken wat er met je vermogen gebeurt als je er zelf
niet meer bent. Omdat we positieve ervaringen hadden met
KNGF Geleidehonden, zijn we met Patricia Elings gaan praten.
Met haar hebben we alles op een prettige manier doorgenomen.
Vervolgens hebben we onze wensen vastgelegd bij de notaris.
Een rustgevend idee dat alles nu op papier staat!
We hebben KNGF Geleidehonden ook aangewezen als executeur.
We zijn ervan overtuigd dat alles straks goed en naar onze wensen geregeld zal worden. Wij vinden KNGF Geleidehonden echt
een mooie organisatie, met een bevlogen team. Wij hebben het
gevoel er helemaal bij te horen. Onze nalatenschap en het
executeurschap zijn in goede handen!’

geleidehond.nl/nalaten

Gegevens voor de notaris
Als KNGF Geleidehonden opgenomen wordt in een testament, heeft
de notaris de statutaire gegevens
nodig. De notaris kan onderstaande gegevens ook vinden in het
register van de Kamer van Koophandel:
Stichting Koninklijk Nederlands
Geleidehondenfonds
Statutair gevestigd te Amsterdam
Kantoorhoudende aan Amsteldijk
Noord 42, 1184 TD Amstelveen
Postbus 544, 1180 AM Amstelveen
Nummer Kamer van Koophandel
41200230
Meer informatie?
Heeft u vragen over uw nalatenschap
of wilt u bepaalde zaken eens overleggen? Onze adviseur nalatenschappen Patricia Elings staat u graag te
woord. Een gesprek kan telefonisch,
op ons opleidingscentrum of bij u
thuis plaatsvinden.
Patricia is bereikbaar op telefoonnummer 020-2373862 of mail naar
p.elings@geleidehond.nl.
Meer informatie kunt u vinden op
geleidehond.nl/nalaten.

