Het doel van PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) is dieren te beschermen tegen uitbuiting en wreedheid en
positieve verandering te bewerkstelligen in de manier waarop mensen andere wezens beschouwen. We streven ernaar om
dierenmishandeling te onthullen zodat deze wreedheid niet in stand wordt gehouden.

Geef

Uiteindelijk streven wij naar een wereld waarin dieren gerespecteerd worden en mensen zich bewust zijn van en zich
bekommeren om de manier waarop hun dagelijkse keuzes de levens van andere voelende wezens beïnvloeden.
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Wij zijn van mening dat dieren een intrinsieke waarde hebben, ongeacht hun bruikbaarheid voor mensen, en dat zij niet
gereduceerd mogen worden tot consumptiegoed voor de mens. Dieren zijn daarom niet van ons om op te experimenteren, te
eten, te dragen, te gebruiken voor vermaak of te mishandelen op welke manier dan ook.

dieren

een toekomst:
handleiding voor een testament

Wat laat u aan dieren na?
PETA’s inspanningen zijn van cruciaal belang voor de talloze dieren die elke dag lijden. Wij zijn hun daadkrachtigste pleitbezorgers en
verzetten ons tegen wreedheid, niet alleen met enorm veel passie, maar ook met ervaring en vastberadenheid.
Ieder van onze medestanders helpt ons verder in ons unieke levensreddende werk voor dieren en we stellen het enorm op prijs dat u
overweegt om een gift aan PETA in uw testament op te nemen. Schenkingen die aan ons worden nagelaten, geven ons op de lange
termijn de zekerheid en flexibiliteit die nodig zijn om te kunnen werken aan onze ambitieuze en baanbrekende campagnes die de
levens van miljoenen dieren helpen redden en verbeteren. We weten dat de beslissingen die u maakt van zeer persoonlijke aard zijn
en dat deze uw visie vertegenwoordigen om uw medeleven in de toekomst te laten voortbestaan. Een gift aan PETA in uw testament
is een oprechte en blijvende manier om uw liefde voor dieren te uiten.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Newkirk
Oprichter
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Dieren zijn niet van ons

De wet zal bepalen hoe uw geld, onroerend goed en
bezittingen verdeeld zullen worden als u overlijdt zonder
een testament, en wellicht is dat niet de manier waarop
u het had gewild. Daarom is het belangrijk om een geldig
testament op te stellen, zodat uw wensen erkend en
nageleefd zullen worden.

Veel mensen hebben nooit stilgestaan bij de impact die hun cosmetica, voeding, kleding of vermaak hebben op de levens van dieren. De
afgelopen decennia staan bol van belangrijke veranderingen voor dieren als gevolg van de inspanningen van PETA en onze internationale
zusterorganisaties om het leed van dieren die worden mishandeld voor dierproeven, voeding, kleding of vermaak te beëindigen.
Net als wij voelen dieren pijn en ervaren ze angst, en hun overweldigende natuurlijke instinct is – net als het onze – om vrij te zijn
en om hun eigen leven te beschermen. Maar elke drie seconden sterft er een dier in een Europees laboratorium; dieren in de veeindustrie ondergaan ondraaglijk lijden; veel dieren worden levend gevild voor hun wol, huid of veren; talloze dieren worden gedwongen
kunstjes te vertonen op manieren die onnatuurlijk voor hen zijn en kunnen leiden tot verwondingen of zelfs de dood; en miljoenen
gezelschapsdieren worden verwaarloosd door verzorgers die niet in staat zijn om voor hen te zorgen of zijn het slachtoffer van
opzettelijke wreedheid.
Samen hebben we hard gewerkt om overwinningen voor dieren te behalen. Met uw steun kunnen we onze uiterst belangrijke en in
het oog springende campagnes voortzetten om nog meer mensen in te lichten over dierenproblematiek en hen te helpen de overstap
te maken naar een diervriendelijkere levensstijl. Samen kunnen we een verschil maken in de levens van alle dieren – of ze nu lijden in
laboratoria, binnen de intensieve vee-industrie, in de mode-industrie of voor vermaak.

Een testament is een handige (en vaak eenvoudige en
duidelijke) manier om uw activa te verdelen onder uw
dierbaren. Een testament is voornamelijk van belang
wanneer anderen afhankelijk van u zijn, met inbegrip
van gezelschapsdieren.

Waarom heb ik een
testament nodig?

Daarnaast is een testament een daadkrachtige manier
om dieren te helpen: door PETA in uw testament op te
nemen, kunt u er zeker van zijn dat u zelfs na uw dood
een positief verschil blijft maken in de levens van talloze
dieren.
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Uw testament, uw nalatenschap
Zoals eerder vermeld, kunt u uw testament niet alleen gebruiken om voor uw dierbaren te zorgen, u kunt ook garanderen dat
de strijd tegen wreedheid en uitbuiting na uw levensjaren zal voortbestaan. Er zijn verschillende manieren waarop u PETA kunt
ondersteunen in uw testament:
• Een percentage van uw overgebleven nalatenschap (restgeschenk): Dit is wat er overblijft nadat al uw andere giften en
schulden zijn afbetaald. Deze manier van schenken zorgt ervoor dat diegenen waar u het meeste om geeft eerst worden voorzien
en dat het resterende bedrag geschonken wordt aan doelen waar u om geeft.

De volgende voorgestelde bewoordingen kunnen gebruikt worden wanneer u een nieuw testament opstelt of wanneer u uw huidige
testament wilt aanpassen:
Residuair legaat
Ik geef het geheel (of __%) van het resterende deel van mijn vermogen aan Stichting PETA Nederland – geregistreerd goed doel
onder RSIN/fiscaal nummer 8034.38.904 en geregistreerd op het adres 8 All Saints Street, Londen N1 9RL, Verenigd Koninkrijk – ten
behoeve van haar algemene doeleinden. Hierbij verklaar ik dat een bevestiging van ontvangst door de penningmeester of een andere
gevolmachtigde vertegenwoordiger zal voldoen.

• Een specifiek object van waarde (zoals aandelen, juwelen of een schilderij): Dit soort objecten zouden worden verkocht
voor de hoogst mogelijke prijs en het opgehaalde bedrag kan vervolgens besteed worden aan het helpen van dieren.

Geldelijk legaat of een specifiek object
Ik geef Stichting PETA Nederland – geregistreerd goed doel onder RSIN/fiscaal nummer 8034.38.904 en geregistreerd op het adres
8 All Saints Street, Londen N1 9RL, Verenigd Koninkrijk – (het bedrag van € ___ [woorden en cijfers] of een omschrijving van
een specifiek object) ten behoeve van haar algemene doeleinden. Hierbij verklaar ik dat een bevestiging van ontvangst door de
penningmeester of een andere gevolmachtigde vertegenwoordiger zal voldoen.

Een legaat van welke omvang dan ook zal een verschil maken voor dieren en omdat PETA een goed doel is, is uw schenking
vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat 100% van uw schenking direct besteed zal worden aan het helpen van dieren.

PETA kan u niet voorzien van juridisch advies. We raden u dan ook aan om een notaris te raadplegen om er zeker van te
zijn dat uw testament in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten.

• Een geldsom (geldelijk geschenk): Dit is een vastgesteld geldbedrag.
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’s 7 -stappenplan en vragenlijst voor een legaat
De 7 stappen
1. Mijn bezittingen inventariseren
2. Een plan opstellen voor mijn
gezelschapsdieren

Wat zijn de doelstellingen voor mijn nalatenschap?
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________

3. Een plan opstellen voor mijzelf en anderen
4. Een plan opstellen voor mijn liefdadigheid
5. Mijn papierwerk voltooien
6. Controleren en herzien
7. PETA informeren over mijn plannen

Voor wie moet ik plannen?
Gezelschapsdier(en)
Echtgenoot/echtgenote
Levenspartner
Kinderen
Kleinkinderen

Andere familieleden
Vrienden
Mijn favoriete goede doel(en)
Anders
___________________________________

Wat zijn mijn bezittingen?
Geld
Spaarrekening
Bankrekening
Aandelen
Levensverzekering
Vastgoed		

Bedrijfseigendom		
P ersoonlijke bezittingen (o.a.
vervoersmiddel, boot, juwelen)
Anders __________________________
________________________________

Wat voor nalatenschapsplannen heb ik?
Legaat en aangewezen verzorger voor mijn gezelschapsdier(en)
Volmacht
Testament
Codicil
Directe schenking
Anders ____________________________________________________
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Zorgen voor een gelukkige
toekomst voor degenen die we
achterlaten
Onze gezelschapsdieren zijn een
belangrijk onderdeel van onze
gezinnen en we weten hoezeer ze van
ons afhankelijk zijn. Daarom is het
belangrijk dat we nu voorbereidingen
treffen voor hun toekomstige zorg
voor het geval ons iets overkomt –
om hun welzijn te garanderen en om
hun overgang naar een leven zonder
ons zo zorgeloos mogelijk te maken.

Een planning maken voor
uw gezelschapsdieren

U kunt de volgende maatregelen
treffen om te garanderen dat er
goed gezorgd zal worden voor uw
gezelschapsdieren:

• Kies een of meer mensen die in een oogwenk bij
u thuis kunnen komen om uw dieren te verzorgen
en te troosten totdat zorg voor de lange termijn
geregeld is. Het is van belang dat deze persoon
vertrouwd is met uw dieren en andersom.
• Bewaar een gegevensbestand over elk dier in uw huis
– dit zal zowel van pas komen in een noodgeval als
bij het vinden van een nieuwe thuisplek, mocht dat
nodig zijn. Dit bestand moet minstens de volgende
gegevens bevatten: contactpersonen in geval van
nood; de namen, de leeftijden en het geslacht van
uw dieren; de naam en het adres van uw dierenarts;
de diëten, voedingsschema’s en medicatie van uw
dieren; en een omschrijving van de persoonlijkheden,
voor- en afkeuren en huidige levensstijl van uw
dieren. De gegevens moeten ten minste eenmaal
per jaar bijgewerkt worden en u zou ook belangrijke

informatie bij u moeten dragen in uw portemonnee.
• Wijs iemand aan die uw dieren op de lange termijn kan
verzorgen – dit zou iemand moeten zijn die u vertrouwt.
Het is een goed idee om meerdere mensen aan te wijzen
en de lijst actueel te houden. Deel informatie over
uw dieren jaarlijks met zowel degenen die uw dieren
potentieel op lange termijn zullen verzorgen als degenen
die onmiddellijke zorg zullen verstrekken.
• Raadpleeg uw notaris om uw plannen te voltooien.
Overweeg om de toekomst van uw gezelschapsdieren
vast te leggen in uw testament.
• Plak een ‘dier in huis’-sticker op de voor- en achterruiten
van uw huis voor hulpverleners of als u dieren heeft die
zich wellicht voor vreemden verstoppen.
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Gebruik dit formulier om extra informatie op te vragen, om ons te laten
weten dat u PETA in uw testament op wilt nemen en/of om een bijdrage
over te maken. Uw verzoek en alle informatie die u aan ons verstrekt
worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Bent u op zoek naar nog meer geweldige manieren om dieren
te helpen? Hier zijn een aantal voorbeelden waarmee u PETA’s
belangrijke en unieke inspanningen voor dieren kunt steunen:
• W
 ord een beschermengel voor dieren door een maandelijkse
automatische incasso aan PETA op te zetten. Hiermee helpt u
ons om administratieve kosten te drukken en zorgt u ervoor
dat een groter gedeelte van uw gift rechtstreeks naar het
helpen van dieren gaat.

Meer manieren om
PETA te steunen

• G
 eef een herdenkingsgift ter ere van een ware dierenvriend of
ter nagedachtenis aan een dierbaar gezelschapsdier. Het steunen
van de PETA-campagnes om een diervriendelijkere wereld te
creëren, is een attente hulde aan de nagedachtenis van een
dierbare.
• Z et een periodieke schenking op aan PETA Nederland. Dit is een
jaarlijkse bijdrage die volledig aftrekbaar is van de belasting.

Kruis een of meerdere van de vakjes aan voor meer informatie:
Testament
Een plan voor uw dierlijke metgezellen
Ik weet niet welke optie voor
Legaat
mij het meest geschikt is. Neem
Periodieke schenking
alstublieft contact met mij op.

Help mee om een
nalatenschap te
creëren voor dieren

Ik woon niet in Nederland en wil mijn specifieke situatie met betrekking
tot het nalaten van een schenking aan PETA graag bespreken.
Ik heb al een nalatenschap voor dieren vastgelegd door middel van een
geplande bijdrage aan PETA.
PETA is begunstigde van mijn __________________________________.

______________________________________________

NAAM

______________________________________________

_________________________________________________________

ADRES

E-MAIL

______________________________________________

Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

POSTCODE EN WOONPLAATS

Vul alstublieft de informatie aan de
rechterkant in als u direct een bijdrage
wilt overmaken ten behoeve van PETA’s
werkzaamheden. U kunt ook online
doneren via PETA.nl.

Als u graag meer informatie wilt ontvangen
over PETA Nederland of het opnemen van
PETA Nederland in uw testament, neem dan
alstublieft contact op met ons toegewijde team
via onderstaande contactgegevens. We kijken
ernaar uit van u te horen en samen te werken
aan een diervriendelijkere wereld en een
nalatenschap voor dieren.

_________________________________________________________

TELEFOONNUMMER

Ik wil graag een eenmalige bijdrage overmaken van € ______________.
Ik wil graag een maandelijkse bijdrage overmaken van € ____________.
_________________________________________________________

IBAN 					BIC

_________________________________________________________

HANDTEKENING

Bezoek alstublieft PETA.nl voor meer informatie over het plannen van een legaat.

Stichting PETA Nederland
T.a.v. donateursadministratie
Postbus 2570, 1000 CN Amsterdam, Nederland

HIER AFSCHEUREN

U kunt ook extra informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
Info@peta.nl of telefonisch contact op te nemen via 020-369 97 33.

Stichting PETA Nederland
Postbus 2570
1000 CN Amsterdam
020-369 97 33
Info@peta.nl
PETA.nl
KVK-nummer: 41226289
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