
De strijd tegen 
kanker gaat door!
Iedereen wordt direct of indirect getroffen door 

kanker. Jaarlijks treft het zeker 100.000 mensen. U, 

familie, geliefden, vrienden of collega’s. Onder het 

motto Langer Beter Leven voor mensen met kanker 

zet het Nationaal Fonds tegen Kanker zich in voor 

mensgerichte behandelmethoden tegen kanker. 

Niet alleen tumorgericht, maar daarnaast vooral ook 

gericht op voeding, beweging en welzijn. Die strijd 

zullen wij nog lang voeren, ook uit uw naam. 

U kunt ons daar vandaag bij steunen, maar ook nog 

morgen of over zoveel jaar. Dat laatste kan door ons 

in uw testament op te nemen. Al die mensen die 

kanker krijgen geeft u daarmee hoop. 

Steun mensen met kanker in uw testament.
U benoemt het Nationaal Fonds tegen Kanker tot 

erfgenaam voor uw hele nalatenschap of mede-erfge-

naam voor een deel (percentage) daarvan. Hebt u al 

erfgenamen, dan kunt u ons bijv. een bepaald bedrag 

uit uw erfenis nalaten, een legaat. Ook dit legt u in uw 

testament vast. Vaak kan dit ook via een (goedkopere) 

officiële aanvulling op uw testament (een z.g. legaat-

akte), wat u ook via uw notaris moet regelen. Die akte 

kunt u ook gebruiken als u geen testament hebt. 

Voor uw testament moet u naar een notaris.  

Afhankelijk van uw wensen zal uw notaris een 

van de volgende formuleringen in uw testa-

ment opnemen (ingewikkelder is het niet): 

Ik benoem tot mijn erfgenaam de  Stichting 

Nationaal Fonds tegen Kanker, W.G. Plein 187, 

1054 SC Amsterdam, KvK 34113091. Indien u 

meerdere  erfgenamen wilt benoemen: Ik benoem 

tot mijn  erfgenamen, ieder voor een gelijk deel

of voor .. % van mijn nalatenschap: ………….

Ik legateer aan de Stichting Nationaal Fonds 

tegen Kanker, W.G. Plein 187, 1054 SC 

Amsterdam, Kvk 34113091, een bedrag van 

€……………… (of mijn banktegoeden of een 

deel van bv. 15 % van de waarde van mijn 

nalatenschap), vrij van rechten en plichten. 

Een eenvoudig testament of een legaatakte kunt u  

ook goedkoop opstellen via de DoeHetZelfnotaris.  

Zie www.tegenkanker.nl/nalaten. De notaris registreert 

uw testament altijd in het Centraal Testament Register. 

Vrijgesteld van erfbelasting 
Het Nationaal Fonds tegen Kanker is erkend als 

 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat 

wil zeggen dat wij als goed doel vrijgesteld zijn 

van het betalen van schenk- en erfbelasting. 

Daarmee komt dus uw hele erfenis of legaat ten 

goede aan de hulp voor mensen met kanker. • VOEDING
• BEWEGING

• WELZIJN

“Door dit programma realiseer
 ik me heel goed dat ik zelf 
              een bijdrage kan

               leveren aan 
                mijn herstel.”

Bijzonder 
Hebt u binnen het werkveld van het Nationaal 

Fonds tegen Kanker affiniteit met een bepaald 

onderwerp of doelgroep? Wij overleggen graag 

met u over de mogelijkheden voor een speci-

fieke bestemming van uw nalatenschap. 

Fonds op Naam
Wilt u dat het Nationaal Fonds tegen Kanker uit 

uw naam bepaalde hulpactiviteiten onderneemt 

of ondersteunt bijv. voor specifieke behandel-

methoden of vormen van kanker? Dan kunnen wij 

samen met u nadenken over een Fonds op Naam. 

Vragen en antwoorden
Hebt u nog vragen over uw testament en de plaats 

van het Nationaal Fonds tegen Kanker daarin? Neemt 

u dan vooral contact op, dan gaan wij samen met u 

op zoek naar antwoorden. Wij horen graag van u. 

Geweldige herinnering aan u. 
Wij stellen het op prijs om te horen als wij in uw 

testament komen. Wij bedanken u daar graag voor, 

vooral namens de mensen met kanker. Voor hen 

laat u een  geweldige herinnering na. U kunt het

natuurlijk ook gewoon in stilte regelen met

uw notaris. Dan blijft het een geweldige verrassing. 

Denkt u ook aan...
U kunt een executeur benoemen in uw 

testament. Dat is iemand die uw 
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Voor Vandaag en Morgen 

De strijd tegen
kanker in uw 
testament

door:

> Gezonde voeding

> Meer bewegen

> Beter welzijn

NATIONAAL FONDS TEGEN KANKER 

W.G. Plein 187 

1054 SC Amsterdam 

T 020 530 49 33  (ma. t/m wo. 9.00-13.00 uur}

E info@tegenkanker.nl 

www.tegenkanker.nl

KvK 34113091 

BANK: NL92 INGB 0000 207 205 

Wij zijn ook te vinden op Facebook:

www.facebook.com/tegenkanker.nl

Het Nationaal Fonds tegen Kanker is 

erkend als Algemeen Nut Beogende 

Instelling, als bedoeld in artikel 24, 

lid 4 van de Successiewet 1956.

• VOEDING
• BEWEGING

• WELZIJN

“Ik heb een mooi
en vol leven gehad. 

Dat gun ik ook 
een ander. Daar-

om draag ik graag 
bij aan een beter 

leven voor mensen 
met kanker.” 

Welkom voor een 
goed gesprek
U bent van harte welkom 
voor een  gesprek met Lon 
Claassen. De belangrijke 
rol van uw erfenis of 
legaat licht hij graag toe. 
Hij zorgt in ieder geval 
ook voor verse koffie. 

DANK VOOR 
UW STEUN!

begrafenis regelt, uw boedel verdeelt, alles admi-

nistratief afhandelt etc. U kunt iemand uit uw eigen 

omgeving benaderen, een professionele executeur of 

een van uw erfgenamen. Als u het Nationaal Fonds 

tegen Kanker tot (hoofd-)erfgenaam benoemt, kunt u 

ons ook tot executeur benoemen. Graag voorafgaand 

overleg over uw wensen en onze mogelijkheden. 

Verder: in een levenstestament regelt u zaken bij 

leven voor als u daar zelf lichamelijk of geestelijk niet 

meer toe in staat bent. Bijvoorbeeld een volmacht 

voor financiële zaken en medische wilsverklarin-

gen. Ook daarvoor kunt u bij uw notaris terecht. 

Wij komen naar u toe
Mocht u dat op prijs stellen dan komen wij voor 

een gesprek bij u thuis. In dit geval zorgt u voor 

de koffie en onze testamentadviseur beantwoordt 

uw vragen over nalaten aan goede doelen in het 

 algemeen en aan het Nationaal Fonds tegen  Kanker 

in het bijzonder. Dat is geheel vrijblijvend.


