
Nalatenschap
Hulphond Nederland

nog één keer 
opkomen voor wat 

u belangrijk vindt



Waarom nalaten aan een goed doel?
Al van jongs af aan zetten we ons in voor dingen 
die we belangrijk vinden. Door voor een ander 
klaar te staan, iets te geven of te doneren. Iedereen 
maakt zich in het leven wel eens ergens sterk voor. 
Maar wat als u er zelf niet meer bent? Door na 
te laten aan een goed doel kunt u nog één keer 
opkomen voor wat u belangrijk vindt en uw idealen 
laten voortleven.

Hulphond Nederland
Jaarlijks helpen wij honderden mensen en hun 
families met de inzet van een hulphond. Onze 
hulphonden zijn steun en toeverlaat voor mensen 
met een fysieke beperking, epilepsie, PTSS en 
kinderen en jongeren met ernstige 
gedragsstoornissen. Mensen, wellicht ook bij u in 

de buurt, krijgen door een hulphond hun leven 
terug, kunnen zelfstandig wonen en gaan er weer 
op uit. 

Helaas bestaan er voor de opleiding en plaatsing 
van hulphonden geen structurele vergoedingen of 
subsidies. Hulphond Nederland is hiervoor volledig 
afhankelijk van giften. Met uw nalatenschap helpt 
u ons werk voort te zetten en kunnen wij meer 
mensen de helpende hand reiken.

Belastingvrij
Als goed doel met ANBI-status is Hulphond 
Nederland vrijgesteld van erfbelasting (voorheen 
successierecht genoemd). Zo komt uw 
nalatenschap voor 100% ten goede aan het werk 
van de stichting.

Betekent uw nalatenschap
een nieuwe toekomst?
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Wilt u Hulphond Nederland graag op een speciale manier steunen, ook 
als u er niet meer bent? Door Hulphond Nederland op te nemen in uw 
testament, kunt u een groot verschil maken in de levens van kinderen en 
volwassenen met een hulpvraag.



Verschillende mogelijkheden
• U kunt een vast bedrag of waardevol bezit aan 

Hulphond Nederland ter beschikking stellen.  
Dit heet een ‘legaat’.

• U kunt Hulphond Nederland als  
(mede-)erfgenaam benoemen.

Legaat
Een testament kan één of meerdere legaten  
bevatten. In een legaat wordt een organisatie  
of persoon aangewezen die bepaalde zaken krijgt.  
Het kan gaan om geld, maar ook om sieraden, 
kunstvoorwerpen of ander waardevol bezit.   
Als u voor Hulphond Nederland een legaat laat  
vastleggen, wordt de stichting legataris. De  
legataris is dan geen erfgenaam. De waarde van 
legaten wordt van de nalatenschap afgetrokken 
voordat die wordt verdeeld over de erfgenamen.

Erfgenaam
U kunt Hulphond Nederland benoemen tot enig 
erfgenaam of één van de erfgenamen. Dit betekent 
dat Hulphond Nederland na uw overlijden recht 
heeft op (een deel van) uw nalatenschap.

Toegift.nl
Toegift.nl is een initiatief van samenwerkende 
erkende goede doelen, waaronder Hulphond 
Nederland. De goede doelen die aan deze landelijk 
campagne deelnemen, staan onder actief  
toezicht van het CBF en laten zich toetsen op 

strenge kwaliteitseisen. Doordat de zaken op  orde 
zijn, kunt u gerust geven aan deze erkende goede 
doelen. Voor meer informatie kunt u terecht op  
de website: www.toegift.nl.

Gegevens voor de notaris
Wanneer u ervoor kiest om Hulphond Nederland 
op te nemen in uw testament, heeft de notaris de 
volgende gegevens nodig:

Statutaire naam: Stichting Hulphond Nederland
Bezoekadres: Broekstraat 31, 
  5373 KD Herpen
Postadres: Postbus 24
  5373 ZG Herpen
KvK-nummer: 09114583
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Contact
Uw nalatenschap kan veel betekenen voor  
mensen met een fysieke of psychische 
hulpvraag. Wilt u meer weten over het opnemen 
van Hulphond Nederland in uw testament? U 
kunt vrijblijvend contact opnemen met onze 
adviseur Patricia Reijkers. Zij neemt de tijd om 
met u over uw wensen te praten.

Na een gesprek met Patricia is het bovendien  
mogelijk om, op afspraak, ons opleidingscentrum  
te bezoeken. Zo kunt u persoonlijk kennismaken  
met de stichting en met eigen ogen zien waar wij  
ons voor inzetten.

Patricia Reijkers  

0486 - 42 27 23

p.reijkers@hulphond.nl



Hulphond Nederland
Broekstraat 31, 5373 KD Herpen    (0486) 41 18 78 
Postbus 24, 5373 ZG Herpen    www.hulphond.nl

Hulphond Nederland
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de 
inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. 
Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. 
Onze stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer 
ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden 
inzet. Mede door het Hulphond Expertisecentrum onderscheiden we ons met de beste 
hulphonden en aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken. Onze ambitie is om 
jaarlijks minimaal duizend mensen te helpen met de inzet van een hulphond. 


