Uw steun helpt ons

onderzoek naar dementie en
andere neurologische ziekten

Interesse? Neem met ons contact op:
Instituut Born-Bunge vzw
Dhr. L. Van den Eynde - gedelegeerd bestuurder
Prof. Dr. P.P. De Deyn - wetenschappelijk coördinator
Tel. +32 (0)3 265 25 70
Fax. +32 (0)3 265 26 69
ibb@uantwerpen.be
www.bornbunge.be

bankgegevens
IBAN number: BE02 0688 9829 8940
BIC: GKCCBEBB

adres
Instituut Born-Bunge vzw
Universiteitsplein 1
BE-2610 Wilrijk

Wie zijn wij?

Hoe kan u ons helpen?

Het Instituut Born-Bunge vzw is een onderzoekscentrum
verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Een gift

Binnen het IBB zijn diverse laboratoria actief. Zij spitsen
zich toe op de studie van:
• de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen,
• de ziekte van Parkinson,
• de ziekte van Creutzfeldt-Jakob,
• epilepsie,
• perifere neuropathieën en
• spieraandoeningen.
Het IBB richt zich op een betere integratie en
correlatie van fundamentele, klinische en neuropathologische gegevens betreffende neurologische
aandoeningen.
Moleculaire genetica, biochemie, experimenteel
onderzoek naar gedragsveranderingen en computationele
neurowetenschappen zijn onze onderzoeksdomeinen.
We beogen een doorbraak op behandelingsvlak én
een verbetering van het welzijn van de patiënten met
hogervermelde aandoeningen.

U kan een bedrag overschrijven aan ons instituut op
BE02 0688 9829 8940 met vermelding “gift IBB/biobank”.
Voor alle giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u
een fiscaal attest waarmee u 45 % van het geschonken
bedrag recupereert.

Een schenking
U kunt roerend of onroerend goed schenken.
De registratie hiervan gebeurt per notariële akte.

Duolegaat
Met een duolegaat kunt u heel wat successierechten
uitsparen. U schenkt aan een goed doel en tegelijk
bevoordeelt u uw erfgenamen.
Instituut Born-Bunge vzw betaalt in dat geval immers de
volledige successierechten. Zo blijft er netto een grotere
som over van de erfenis.
meer info vindt u op onze website: www.bornbunge.be

Uw notaris kan u alle informatie geven over de
beste manier om financiële middelen na te laten via
testament.

