ANBI
Het is gebruikelijk dat over een nalatenschap
belasting wordt geheven: de erfbelasting. Deze
kan oplopen tot veertig procent. Een donatie
of legaat ten gunste van het museum is altijd
geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Het museum heeft de ANBI-status (Algemeen
Nut Beogende Instelling).

Wilt u meer informatie ontvangen of in
gesprek gaan over wat wij voor elkaar kunnen
betekenen neem dan contact op met:
Julia van Weijen
relatiebeheer
julia@jenevermuseum.nl
06-48832447

Laat het Jenevermuseum
delen in uw erfenis!
JENEVERMUSEUM SCHIEDAM
Lange Haven 74
3111 CH Schiedam
010-2469676
info@jenevermuseum.nl
www.jenevermuseum.nl

Heeft u er weleens over nagedacht om het
Nationaal Jenevermuseum op te nemen in
uw testament? Als u dit doet draagt u bij tot
het behoud van het museum en daarmee
tot het behoud van belangrijk cultureel
Jenevererfgoed. Van Nederland maar
vooral van Schiedam.

Schiedam, wereldhoofdstad van de jenever.
Een Schiedammer heeft altijd wel ergens een
link met deze drank, het ambacht van jenever
stoken, de molens die het graan malen voor
de jenever, de glasindustrie, de grafische
sector en wat er allemaal nog meer komt
kijken bij het maken van dit prachtige product.
We hebben dit alles natuurlijk te danken aan
de distillateurs. Of ze nu in Schiedam geboren
zijn, vanuit Duitsland hier naartoe gekomen of
ingetrouwd zijn in een distilleerdersfamilie.
Zij hebben ervoor gezorgd dat Schiedam tot
op heden bekend staat als de wereldhoofdstad
van de jenever. In de hoogtijdagen waren er in
Schiedam bijna 400 distilleerderijen en branderijen en veel van hun namen spelen vandaag de dag nog steeds een rol van betekenis.

HOE KUNT U ONS STEUNEN?
Donaties en legaten zijn belangrijk voor
het Nationaal Jenevermuseum Schiedam.
Met uw donatie of legaat ondersteunt u:
-   Het organiseren en samenstellen van
   interessante wisseltentoonstellingen.
-   Het onderhoud van onze vaste
   tentoonstelling.
-   Het in stand houden en uitdragen van de   
    kennis en vaardigheden van het stoken   
    van moutwijn volgens de ‘Oud-Hollandsche
   Methode’.
- Het uitdragen van het historische
   jeneverimago van Schiedam.
-   Het verzamelen, conserveren, bestuderen
    en tonen van informatie en materiaal van
    de rijke jeneverhistorie van Nederland
    (waarvan het leeuwendeel afkomstig is uit
   Schiedam).

LEGAAT
Een zeer persoonlijke manier van financiële
ondersteuning is om Het Nationaal
Jenevermuseum op te nemen in uw
testament.
Er zijn verschillende manieren waarop u
dit kunt doen. U kunt Het Nationaal
Jenevermuseum Schiedam op een bijzondere
manier steunen door in uw testament op te
nemen dat u ons een legaat nalaat. Een legaat
is een in het testament omschreven gift van
een bepaald bedrag of een gepaald
percentage van uw nalatenschap. Een bepaald
percentage heeft als voordeel dat het legaat na
uw overlijden ook nog in verhouding is met
uw nalatenschap.

(Mede-) erfgenaam
U kunt Het Nationaal Jenevermuseum
Schiedam als (mede-) erfgenaam benoemen.
Dat betekent dat u het Nationaal
Jenevermuseum Schiedam, naast uw
familieleden, vrienden en/of andere goede
doelen, recht geeft op een deel van uw
nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de
bepalingen in het testament verdeeld onder
alle erfgenamen.
Persoonlijke wensen
Een nalatenschap is iets persoonlijks.
Wij vinden het heel belangrijk dat u ons
steunt op een manier die bij u het beste past.
Natuurlijk willen wij graag met u hierover in
gesprek gaan om te kijken wat dat voor u is.
En welke voorwaarden u eventueel hieraan
zou willen verbinden.
Notaris
Een testament maakt u op bij de notaris.
Natuurlijk bent u vrij in de keuze om dit
met uw eigen notaris te regelen. Als u er
de voorkeur aan geeft om het te regelen met
de vaste notaris van het museum, kan dat
natuurlijk ook.
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met
uw laatste wensen. Wij zorgen er altijd voor
dat uw legaat of erfdeel aan concrete
projecten wordt besteed.

