
De Geefwet en de jaarlijkse Vrienden contributie  

 

Wij hebben uw hulp hard nodig om ook de komende jaren spraakmakende tentoonstellingen, 

eventuele aankopen en de restauratie van de collectie te kunnen blijven ondersteunen.  

De Geefwet die sedert 1 jan 2012 van kracht is, biedt ons een interessante mogelijkheid. 

Wat houdt deze wet in? 

De schenker kan 1,25 keer de gift aftrekken van zijn/haar belastbaar inkomen.  

Schenkt u Singer Laren een jaarlijks bedrag voor tenminste vijf kalenderjaren, dan is het belasting- 

voordeel het grootst. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd 

bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt uw gift via een schriftelijke overeenkomst met 

Singer Laren vastleggen. 

 

Wij stellen u, gewaardeerde Vriend van het Singer Museum, voor om gebruik te maken van deze 

interessante fiscale mogelijkheid en uw jaarlijkse contributie voor een periode van 5 jaar om te zetten 

in een periodieke schenking.  Zoals u hieronder kunt zien maakt u, afhankelijk van uw 

inkomstenbelastingtarief, maximaal gebruik van deze fiscale mogelijkheid waarbij het fiscale voordeel 

naar het Singer Museum gaat maar uw jaarlijkse bijdrage gelijk blijft.  

 

IB tarief Box 1         Jaarlijkse schenking        Belastingvoordeel *           Netto kosten  

42%                          € 250                                  € 131,25                                € 118,75 

52%                          € 340                                  € 221                                      € 119  

 

Wij vragen u dan ook het belastingformulier periodieke gift in geld op te sturen aan de heer Evert van 

Os, Algemeen Directeur Singer Laren, Oude Drift 1, 1251 BS Laren.  

U kunt natuurlijk meer dan de hierboven genoemde jaarlijkse bedragen schenken. In dat geval raden 

wij u aan contact op te nemen met de heer Evert van Os, telefoonnummer 035-539 39 53 of 

evanos@singerlaren.nl. 

 

* De 1,25 keer aftrek geldt voor max. 5000 euro per jaar aan giften aan culturele instellingen. De plannen van het 

Regeerakkoord zullen naar verwachting tegen het einde van de periode 2012-2016 van kracht worden en een beperkt effect 

hebben op het belastingvoordeel. Wij raden u aan om het belastingvoordeel met uw fiscalist te overleggen; aan deze 

berekening kunnen geen rechten worden ontleend.  


