Steun Verhalenhuis Belvédère met obligaties!
Als culturele ANBI is Verhalenhuis Belvédère geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw schenking of erfrechtelijke
verkrijging komt dus volledig ten goede aan de doelstellingen van het Verhalenhuis.
De eenvoudigste manier om het Verhalenhuis te steunen is de innovatieve en fiscaal voordelige Belvédère Obligatie. Met
één obligatie van 2.500 euro bent u gedurende vijf jaar slechts tussen 127 en 245 euro per jaar kwijt (afhankelijk van uw
belastingschijf), en voor ons maakt dit hét grote verschil. U kunt vanzelfsprekend meerdere obligaties nemen.

De noodzaak

Het Verhalenhuis is in volle ontwikkeling. Als obligatiehouder
maakt u de cruciale verbouwing en inrichting van het
Verhalenhuis Belvédère mede mogelijk!
Aan welk deel van Monument Belvédère wilt u bijdragen?
o de expositieruimte
o het Elenbaashuis (museumwoning)
o de Verhalenstudio en Belvédère Luisterhotel
o het Belvédère gastenverblijf
o geen voorkeur

Hoe wordt u onze volgende
obligatiehouder?

Er zijn drie verschillende manieren om een obligatie te nemen.
• Stuur bijgaande intentieverklaring naar onderstaand adres,
• ga naar de website www.verhalenhuisbelvedere.nl en klik
op ‘Steun Belvédère’,
• of laat u inspireren tijdens de obligatie actie dineravonden
en neem dan direct uw obligatie bij de notaris. Deze
avonden vinden in 2015 plaats op 23 juni, 28 september en
15 december.
Reserveer via reserveren@verhalenhuisbelvedere.nl

Fiscale voordelen op een rij

• Bedrag: per obligatie e 2.500,• Aflossing: e 500,- per jaar. Dit bedrag wordt geschonken
aan Stichting Monument Kaap Belvédère d.m.v. een
periodieke gift. Deze e 500,- is jaarlijks aftrekbaar en
levert door de nieuwe Geefwet een aftrekpost op van
e 625,- (box 1).
• Looptijd: 5 jaar
• Jaarlijkse netto rente over uitstaand leningsaldo: 4%. Over
de rente bent u het fictief rendement 1,2% verschuldigd
(box 3).
• Netto lasten: van e 127,- tot e 245,- per jaar

Overigens…
• Dankzij de nieuwe regels van de Belastingdienst is een
notariële akte niet meer verplicht. U kunt nu kiezen of u
de obligatie via de notaris wilt vastleggen, als service van
Verhalenhuis Belvédère en notariskantoor Ravensteijn &
Van der Wee, of via een schriftelijke overeenkomst met
Stichting Monument Kaap Belvédère.
• Bij het nemen van een obligatie wordt u automatisch lid
van onze gezelschap ‘Bende van de Zwarte Hand’. We
houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en
activiteiten, u krijgt korting op verhuur, en een speciale
ontvangst per jaar.

Naam:
Adres:
PC & woonplaats:
Email:
Telefoonnummers:
Handtekening:
Aantal obligaties à e 2.500,- per obligatie:

www.verhalenhuisbelvedere.nl
Lever deze kaart in bij de initiatiefnemers van Belvédère
of stuur in naar: Belvédère - Rechthuislaan 1 - 3072 LB Rotterdam

Obligatiehouder worden, meer informatie of op een andere manier doneren?
Bel 06-843 213 04 of stuur een mail naar: sarah@verhalenhuisbelvedere.nl, dan nemen we graag contact op.

