Hieronder vindt u een beknopt overzicht van zaken waar u aan moet denken indien
u een eigen onderneming wilt opstarten. Neem contact met ons op voor een goed
advies!
Vergunningen en wetten
Als u een bedrijf wilt beginnen, krijgt u te maken met regels, wetten en vergunningen:
Gelden er vestigingseisen voor uw type bedrijf en voldoet u aan die eisen?





Heeft u de vereiste diploma´s?
Past uw bedrijf binnen het bestemmingsplan van de gemeente?
Gaat u verbouwen of nieuw bouwen, vraag dan tijdig de juiste bouwvergunning aan.
Heeft u een milieuvergunning nodig?

Ondernemersplan
Schrijf een ondernemingsplan met als onderdelen:





Uw persoonlijke gegevens en uw eigenschappen als ondernemer
Korte omschrijving van uw bedrijf
Marketingplan: wat gaat u op welke manier aan welke klanten verkopen?
Financieel plan: hoeveel moet uw bedrijf opleveren, welke kosten maakt u daarvoor en
hoeveel moet u investeren?

De naam van uw bedrijf
Kies een handelsnaam. In het handelsregister kunt u alvast kijken of deze naam al door anderen
wordt gebruikt.
 Vraag een handelsnaamonderzoek aan bij de kamer van koophandel.
 Registreer zo nodig een eigen internetdomein.

De rechtsvorm
De rechtsvorm bepaalt de fiscale, financiële en juridische structuur van uw bedrijf. Het is daarom
belangrijk een weloverwogen keuze te maken.

 Bepaal of uw bedrijf een eenmanszaak, VOF of BV wordt.
 Leg afspraken met een eventuele compagnon vast in een contract.

Personeel
 Bepaal of u al dan niet personeel nodig heeft.
 Kies het optimale dienstverband (vast in dienst of uitzendkracht?).
 Bereken de kosten van personeel.

De bedrijfsruimte





Welke eisen stelt u aan uw bedrijfsruimte?
Overweeg of u een bedrijfsruimte wilt kopen of huren.
Zoek een bedrijfsruimte.
Ga na of er vergunningen nodig zijn om er een bedrijf te vestigen.

Verzekeringen
 Ga na welke persoonlijke verzekeringen nodig zijn om goed voorbereid uw bedrijf te starten.
 Ga na welke bedrijfsverzekeringen nodig zijn om goed voorbereid uw bedrijf te starten.

Belasting en boekhouding
 Zet al in de voorbereidingsfase een deugdelijke administratie op.
 Neem contact op met Verdoorn Adviesgroep voor nadere adviezen
(info@verdoornadvies.nl)

Financiering
 Dien een goed onderbouwde financieringsaanvraag in bij een geldschieter.

Start van uw bedrijf
 Meld uw bedrijf aan bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 Vraag een BTW-nummer aan en meld u aan voor de inkomstenbelasting. Hiervoor kunt u bij
de belastingdienst voor ondernemingen een "Opgaaf gegevens startende onderneming"
aanvragen.

