Meer informatie?
Meer informatie over het werk en de missie van
Stichting STOPhersentumoren.nl vindt u op onze
website, www.STOPhersentumoren.nl.
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen
via e-mail info@STOPhersentumoren.nl.
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Nalaten aan Stichting STOPhersentumoren.nl
Met het maken van een testament bepaalt
u wat er met uw erfenis gebeurt. Het is goed
om hierover na te denken. Wat wilt u dat er
met uw vermogen, uw geld en uw spullen
gebeurt als u er niet meer bent?
U kunt ervoor kiezen Stichting STOPhersentumoren.
nl in uw testament op te
nemen. De Stichting STOPhersentumoren.nl maakt zich
sterk voor meer aandacht
voor primaire hersentumoren en de gevolgen van
deze ernstige ziekte. Ook
ondersteunt zij onafhankelijk (internationaal)
onderzoek en kennisoverdracht naar deze
ziekte. Met als uiteindelijk doel hersentumorpatiënten in de toekomst die kans op genezing
te bieden, die ze nu niet hebben. U kunt de
Stichting helpen hersentumorpatiënten een
hoopvollere toekomst te bieden.
Mogelijkheden om geld na te laten
Er zijn verschillende
mogelijkheden om geld
na te laten aan de
Stichting STOPhersentumoren.nl. U kunt
ervoor kiezen de Stichting tot erfgenaam te
benoemen (erfstelling)
of om een legaat op te
nemen in het testament.
Erfstelling: Een erfstelling is een vastgesteld
deel (percentage) van uw bezit dat door
middel van uw testament aan de erfgenamen
wordt toebedeeld.
Legaat: Een legaat is een bepaling in uw
testament die aangeeft dat u een vastgesteld

geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld
een huis) nalaat.
Wijzigingen aanbrengen in uw testament is
altijd mogelijk.

Ik meld mij aan als donateur en steun
Stichting STOPhersentumoren.nl met:

De Stichting hoeft geen successierecht te
betalen, dus uw nalatenschap komt voor de
volle 100% bij haar terecht! Het kan een prettige gedachte zijn dat de Stichting daarmee
haar werk kan voortzetten.



Handelingsonbekwaam
In geval van een hersentumor kan het
helaas zo zijn dat zich bij de getroffene uitvalsverschijnselen voordoen waardoor diegene niet meer zelf zijn of haar belangen kan
behartigen. Om problemen te voorkomen, kan
iemand die nog in staat is zijn of haar eigen
beslissingen te nemen tijdig aan een partner
en of kinderen een algemene notariële volmacht geven. Als dit niet geregeld is door de
getroffene en hij/zij het zelf niet meer kan,
dan zal een bewind worden ingesteld door
de kantonrechter. Er wordt dan een bewindvoerder benoemd, die de belangen behartigt
en het vermogen beheert. Deze bewindvoerder
moet echter jaarlijks aan een kantonrechter
rekening en verantwoording aﬂeggen over het
gevoerde beheer. Tevens dient er voor handelingen boven een bepaald bedrag toestemming
gevraagd worden aan de kantonrechter.

...........................

❏ éénmalig
❏ per maand
❏ per kwartaal
❏ per halfjaar
❏ per jaar

Ik machtig Stichting STOPhersentumoren.nl
dit bedrag éénmalig/tot wederopzegging af
te schrijven van mijn (post)bankrekening:

Naam

.....................................................

❏M/❏V
Adres

Geboortejaar*

Plaats

................................................

.....................................................

E-mailadres*
Datum

...........................................

....................................................

Handtekening

kiezen de Stichting

........................

......................................................

Postcode

Mocht u ervoor

..........................................

Waar heeft u deze folder gekregen?*

STOPhersentumoren.nl

...............................................................

op te nemen in uw

* Deze gegevens hoeft u niet in te vullen, maar wij stellen

testament, dan zijn wij

het wel bijzonder op prijs.

u zeer dankbaar!
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Uw nalatenschap kan hersentumorpatiënten meer hoop op een toekomst bieden!
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JA,

ik steun onderzoek naar
genezing van hersentumoren!

STOP KANKER
IN DE HERSENEN!
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