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waarom schenken aan de 
nederlandse tuinenstichting?

In ons volle land gaat steeds meer kwalitatieve groene 
ruimte verloren, vanwege bouwplannen, gebrek aan geld 
of adequate kennis. Vaak gaat het om landgoederen, 
stadsparken en tuinen van honderden jaren oud; uniek 
historisch groen dat wordt bedreigd. En dat terwijl onze 
groene leefomgeving juist steeds belangrijker wordt. Deze 
kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om 
bescherming, voor nu, maar ook voor onze kinderen en 
kleinkinderen. 

onze missie
De Nederlandse Tuinenstichting zet zich, sinds 1980, in 
voor het behoud van bestaand historisch groen erfgoed 
maar ook voor de ontwikkeling van groen cultureel 
erfgoed voor in de toekomst en het bevorderen van kennis 
hieromtrent.

wat doet de tuinenstichting precies?

•  Bescherming en behoud van bijzondere parken, 
buitenplaatsen, tuinen en stedelijk groen

•  Expertise ter beschikking stellen aan overheden en 
particulieren

•  Stimuleren van ontwikkeling inzake nieuw groen cultureel 
erfgoed

•  Kennis en bewustzijn vergroten ten aanzien van groen 
cultureel erfgoed

•  Onderzoek- en publicaties met betrekking tot historisch 
groen en hun ontwerpers
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geef om groen!
schenken en nalaten aan de nederlandse tuinenstichting



schenken 

eenmalige schenking
Uw schenking kunt u te allen tijde overmaken op Giro 559 54 46 (ING Bank) 
t.n.v. de Nederlandse Tuinenstichting te Amsterdam onder vermelding van 
‘gift’ of ‘schenking’. 

Wanneer u de NTs steunt door een eenmalige schenking en deze bedraagt meer 
dan 1% en minder dan 10% van uw verzamelinkomen, dan is het gehele bedrag 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

periodieke schenking
Meerdere jaren achtereen schenken is fiscaal gezien het meest aantrekkelijk. 
Wie namelijk 5 jaar of langer een vast bedrag schenkt, en deze schenking 
notarieel vastlegt, kan het bedrag elk jaar voor 100% van de inkomstenbelasting 
aftrekken, zonder minimum of maximum. Het opstellen van de notariële akte 
wordt voor u kosteloos verzorgd. 

zo werkt het in de praktijk
• U steunt ons voor minimaal 5 jaar;
• Met een bedrag van minimaal 100,00 per jaar;
•  Wanneer u de volmacht invult en opstuurt, wordt de hele procedure per  

post afgehandeld;
•  Op de website, www.tuinenstichting.nl kan u het machtigingsformulier 

downloaden en uitprinten.
•  U ontvangt de schenkingsakte thuis. Deze kunt u weer gebruiken bij 

uw belastingaangifte;
•  Uw belastingvoordeel gaat onmiddellijk in en kan oplopen tot 52%!

Staat u achter onze ideeën en wilt u 
de Nederlandse Tuinenstichting extra 
steunen? Dit kan onder meer door het 
doen van een eenmalige of periodieke 
schenking. Ook is er de mogelijkheid 
de NTs in uw testament op te nemen. 
Graag zetten wij de mogelijkheden voor 
u overzichtelijk uiteen.

anbi status
De Nederlandse Tuinenstichting is 
door de belastingdienst aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
De NTs betaalt als erkend goed doel 
dan geen belasting over uw gift. Het 
voordeel voor u is dat uw gift geheel of 
gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar is.
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nalaten 

de nts als erfgenaam
U kunt de NTs tot erfgenaam benoemen, waarbij u zelf 
bepaalt welk percentage van uw erfenis naar de NTs gaat. Wij 
kunnen als Nederlandse Tuinenstichting dankzij de vrijstelling 
van successierecht het gehele bedrag inzetten voor ons werk. 

legaat
Wanneer u de NTs niet tot erfgenaam wilt benoemen, maar 
wel iets wilt nalaten, dan kan u kiezen voor een legaat. Dit 
wordt dan door de notaris vastgelegd in uw testament. Hierbij 
laat u een door uzelf gekozen bedrag of andere zaak na. Het 
kan bijvoorbeeld ook grond of een huis betreffen.

fonds op naam
Door middel van een Fonds op Naam kunt u de NTs heel 
gericht steunen. In algemene zin beschermt u groen cultureel 
historisch erfgoed, maar U bepaalt zelf aan welk specifiek 
project of doel uw geld besteed gaat worden. Uiteraard 
moet dit passen binnen de doelstelling van de NTs. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om de renovatie van een bepaalde 
tuin, landgoed of bescherming van een bepaald park. Het 
minimumbedrag om een fonds op naam te kunnen oprichten 
is euro 50.000

vrijblijvend advies
Mocht u vragen hebben of behoefte aan een persoonlijk 
advies dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het 
bureau van de Nederlandse Tuinenstichting, bereikbaar op 
maandag en woensdag van 10-13 uur en op dinsdag van 13-16 
uur. T 020 623 50 58 M info@tuinenstichting.nl. Zij staan u 
graag te woord.

kosteloos opstellen notariële akte
Het opstellen van de notariële akte wordt voor u kosteloos 
verzorgd door een gerenommeerd notariskantoor.
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