
 

 

Steunt u ook ons onderzoek en exposities? 
(belastingvrij en aftrekbaar) 

 
Door onze stichting BIO (Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Oertijdmuseum) te 
steunen met eenmalige of periodieke schenkingen, of een legaat, draagt u bij aan een duurzame 
toekomst van het museum en maakt u onze bijzondere aardwetenschappelijke studies en 
exposities mede mogelijk. 
   
Legaten 
Door stichting BIO op te nemen in uw testament via een legaat, kunt u een specifiek bedrag 
toekennen dat ten goede komt aan het Oertijdmuseum en haar activiteiten. Naast geld kunt u ook 
bijvoorbeeld ook goederen, boedel of onroerend goed nalaten. Omdat de Stichting BIO een door de 
belastingdienst goedgekeurde culturele ANBI-status heeft, is over het bedrag dat u nalaat geen 
erfbelasting verschuldigd.  
 
Uw notaris helpt u verder 
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een legaat of wilt u de stichting BIO tot erfgenaam 
benoemen? Dan dient u dat vast te leggen in uw testament. U regelt dit soort zaken met uw eigen 
notaris. Nadere informatie kunt u inwinnen bij iedere notaris of via ons secretariaat 
(info@oertijdmuseum.nl). 
 
Schenking of gift 
Overweegt u ons museum een schenking te doen? Een gift aan een culturele ANBI, waar Stichting 
BIO aan voldoet, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot een bepaald drempelbedrag. Voor een 
periodieke gift geldt zelfs een verhoogd drempelbedrag.  
 
Vraag het uw notaris en belastingadviseur 
Zo’n periodieke gift kunt u laten vastleggen bij de notaris. Uw notaris kan u hierover nader 
informeren en voor uw belastingaftrek kunt u terecht bij uw belastingadviseur. 
 
Wat doen wij met uw geld? 
Wij garanderen u dat het geschonken of gelegateerde bedrag volledig gebruikt zal worden voor de 
instandhouding en duurzame toekomst van het Oertijdmuseum. Bijvoorbeeld voor het 
ondersteuneng van (wetenschappelijk) onderzoek, stageplaatsen en educatie. 
Op verzoek sturen wij u onze natuurwetenschappelijke publicaties toe. Een lijst met onderwijs-
instellingen waar wij mee samenwerken en stageplaatsen aanbieden, is ook beschikbaar.  
 


