
KAN IK VOOR IEMAND VAN 

BETEKENIS ZIJN, OOK ALS IK ER 
NIET MEER  BEN? 

Schenkingen & Legaten 

“Jouw nalatenschap kan 

een grote steun bieden in 

het mee helpen realiseren 

van Mivalti’s doelstelling 

en haar droom…” 

Niemand stelt zich graag de vraag: wat 

als ik er niet meer ben? Wat met mijn 

bezittingen? 

Toch is het niet zo vreemd om hier af en 

toe eens bij stil te staan. Zo beslis je zelf 

voor wie of voor wat je met een mooi 

gebaar een bijzondere waarde kan zijn. 

Staat jouw hart open voor mensen met 

een beperking?  

Denk dan even aan Mivalti. 

Gruuthusestraat 36 - 8700 Tielt 

 051 40 52 52  -   info@mivalti.be



Kan ik ook bij leven 
aan Mivalti schenken? 

Ja, dit kan en je geniet bovendien van fiscale 

voordelen. 

 met een GIFT via bankoverschrijving:

je ontvangt een fiscaal attest vanaf 40

euro.

 met een HAND– OF BANKGIFT:

je schenkt een deel van je gelden aan

Mivalti, van hand tot hand, of door

overschrijving.

 met een SCHENKING BIJ NOTARIËLE

AKTE:

je schenkt een onroerend of roerend

goed. Je behoudt controle dankzij de

voorwaarden opgenomen in de notariële

akte.

Welk gebaar kan je 
stellen? 

Je kan Mivalti in je testament laten opnemen op 

2 manieren: 

 met een LEGAAT: je schenkt je volledige

bezit of een deel ervan aan Mivalti.

 met een DUO-LEGAAT: je neemt zowel het

goede doel als je dierbaren in je testament

op.

Welk voordeel biedt 
een (duo)-legaat? 
Wanneer je geen erfgenamen in rechte lijn hebt, 

betekent dit torenhoge successierechten voor je 

dierbaren. Dit kan je voorkomen met de techniek 

van het (duo)-legaat.  

Bovendien bepaal je zelf aan wie of wat je je 

vermogen schenkt. Je steunt met een warm hart 

het goede doel, Mivalti. 

Wie en wat is Mivalti? 
Mivalti omwarmt  volwassen personen met een 

beperking in de regio Tielt.  

Mivalti biedt alle mogelijke vormen van 

ondersteuning aan zowel in wonen, 

dagbesteding, mobiele en ambulante 

ondersteuning. 

Mivalti is een organisatie die met volle goesting 

nabij, achter en naast haar cliënten staat.   

We om(w)armen ieder en dagen uit tot meer. 

‘Samen ondersteunen naar een betere kwaliteit 

van leven’ is onze opdracht. Iedere gast is uniek 

in zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. 

Maatwerk is ons antwoord. Via begeleiding en 

ondersteuning op maat en op vraag streven we 

naar het beste antwoord zelfs bij complexe 

zorgvragen. Dit doen we door uit te blinken in 

aandacht voor elke gast, voor elke vraag en met 

hen in verbinding te gaan. Inzicht en inzet zijn 

hierbij onze sterke troeven. 

Meer info? 

Contacteer uw notaris 

Contacteer Mivalti 

 Gruuthusestraat 36—8700 Tielt

 051 40 52 52

 info@mivalti.be

www.mivalti.be


