
Voor hetzelfde geld 
geef je meer

Schenken  
met  
belastingvoordeel



Wil jij Milieudefensie op regelmatige 
basis steunen? Dat kan door te  
schenken met belasting voordeel. 

Dat levert ons voordeel op en jou 
ook: win-win dus.  

• Wij zijn zeker van jouw steun.  
Zo hebben we meer slagkracht om 
ons in te zetten voor een eerlijke en 
groene wereld die nog lang meegaat. 

• Jij krijgt je schenking voor een groot 
deel terug van de Belastingdienst. 

Hoe het werkt?  
Dat vertellen we in deze folder. 

Sophie Schut: “Het gaat niet goed met ons klimaat 
en Milieudefensie durft dit onderwerp stevig aan  
te pakken. Daarvoor is een lange adem nodig.  
Door te schenken met belastingvoordeel draag  
ik meer bij voor hetzelfde geld.”

Schenken met belasting
voordeel is eenvoudig

Om te schenken met belasting
voordeel vul je een formulier in: de 
periodieke schenkingsovereenkomst. 
Daarin leg je je schenking vast.  
Na 5 kalender jaren kun je stoppen. 
Hoe groot je belastingvoordeel is 
hangt af van je inkomen en je leeftijd. 

Het formulier vind je bij deze folder  
of online.

Kijk ook op de website

Op milieudefensie.nl/schenken kun je:
• je belastingvoordeel uitrekenen.
• het formulier online invullen of 

downloaden.

Schenken met  
belastingvoordeel:  
winwin



Paulien van den Tempel: “Het baart me grote  
zorgen dat we onze aarde uitputten ten koste 
van volgende generaties en de planten en dieren.  
Ik hoop van harte dat meer mensen, net als ik,  
gaan schenken met belasting voordeel.  
Onze wereld is het waard.”

Goed om te weten:

• We zetten jouw schenking voor 
100% in voor een duurzame en  
eerlijke wereld. 

• Het opstellen van de schenkings
overeenkomst kost niets. 

• Je hebt geen notaris nodig.
• Je betaalt, als je dat wilt, in termijnen.
• We vragen een minimale  

schenking van 75 euro per jaar.
• Je ontvangt 6 x per jaar ons  

magazine Down to Earth. 

Voor hetzelfde geld  
geef je meer

Ben je al donateur van Milieu defensie 
en overweeg je om te schenken  
met belastingvoordeel? Dan heb je  
twee opties:
• Je schenkt ons een hoger bedrag.  

Na belastingteruggave betaal je  
hetzelfde als voorheen. Zo geef je 
meer voor hetzelfde geld. 

• Je schenkt hetzelfde bedrag maar 
betaalt minder. Je profiteert zelf  
van het belastingvoordeel. 

Heb je nog vragen?
                                                                                                                                       
Kijk op milieudefensie.nl/schenken 
of neem contact op met Esther Martens,  
onze relatiemanager. 

Esther Martens
T 020 550 74 24 
E esther.martens@milieudefensie.nl



Als onafhankelijke milieuorganisatie 
hebben we je structurele steun hard 
nodig om de klimaatcrisis snel en 
effectief aan te pakken.

Met jouw schenking  
werken we aan:

• een gezonde leefomgeving
• betaalbare duurzame energie
• schoon openbaar vervoer
• eerlijk en gezond voedsel
• groene banen

Dit doen we door:

• vervuilende bedrijven aan te pakken
• politici die op de rem staan te  

over tuigen
• grondig onderzoek te doen naar  

problemen en duurzame oplossingen
• te inspireren met alternatieven
• lokale groepen en initiatieven te  

ondersteunen

!

We hebben je steun 
hard nodig!

!

Samen krijgen we  
het voor elkaar.  
Samen zorgen we  
voor een goed leven  
op een gezonde aarde.  

Hartelijk dank!

Milieudefensie
Postbus 19199
1000 GD Amsterdam 

Servicelijn: 020 626 26 20 
service@milieudefensie.nl

Bezoekadres: 
Nieuwe Looiersstraat 31

Donovan Emanuels: “Ik vind het milieu heel  
belangrijk want we kunnen niet zonder. We zijn 
ermee verbonden en moeten er zorgvuldig mee 
omgaan. Ik schenk met belastingvoordeel omdat 
Milieudefensie met succes het voortouw neemt.”


