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Stap 1: Onderzoek je mogelijkheden 
en test je kwaliteiten 
Je wilt een bedrijf starten, maar wat voor bedrijf? 
En is ondernemen eigenlijk wel iets voor jou? 
    Bespreek je idee met vrienden, familie en  

kennissen en vraag hun om eerlijke feedback:  
www.kvk.nl/inspiratie 

  Test je ondernemersvaardigheden via  
www.kvk.nl/ondernemersvaardigheden 

  Hoe ga je starten: www.kvk.nl/starten 
  Schrijf een ondernemingsplan: 

 www.kvk.nl/ondernemingsplan
  Laat je ondersteunen door een ondernemerscoach: 

www.ikstartsmart.nl, www.qredits.nl of  
www.ondernemersklankbord.nl 

Stap 2: Verken de markt en 
bepaal je strategie 
Doe marktonderzoek en zoek uit waarin je beter of 
anders bent dan je concurrenten. Bepaal hoe je de markt 
op gaat met je product of dienst, wie zijn je klanten en 
wat willen ze? 

  Marktonderzoek doen: wie zijn je klanten en hoe bereik 
je die? www.ondernemersplein.nl/marktonderzoek 
en www.kvk.nl/brancheinformatie

  Bepaal je strategie:  
www.ondernemersplein.nl/marketing 

Stap 3: Maak een financieel plan 
en zoek uit of je financiering 
nodig hebt
In een financieel plan breng je in kaart hoeveel geld je 
nodig hebt en waar je dat vandaan haalt. Ook krijg je 
inzicht in de slagingskansen van je bedrijf. 

  Maak een financieel plan: www.kvk.nl/financien  
en www.kvk.nl/geldboek 

  Bepaal jouw uurtarief: www.kvk.nl/uurtarief 
  Onderzoek hoe je je bedrijf kunt financieren:  

www.kvk.nl/geldzakenstarters  
  Win advies in bij een accountant of financieel  

adviseur: www.nba.nl of www.noab.nl 

Klaar voor de start...
De kogel is door de kerk; je gaat onder-
nemen. Deze checklist geeft structuur en 
richting aan je voorbereiding. Al gestart? 
Check dan of je aan alles hebt gedacht!

Stap 4: Bedenk een unieke 
bedrijfsnaam
Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft  
hangen én maakt duidelijk wat je te bieden hebt. 

  Brainstorm met vrienden en kennissen.
  Check of de bedrijfsnaam beschikbaar is en  

bekijk tips voor een klinkende naam op  
www.kvk.nl/handelsnaam  

  Check de domeinnaam voor je website op  
www.sidn.nl 

  Bedenk welke naam je gebruikt op social media  
zoals Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube.

 Je bedrijfsnaam als merknaam: www.boip.int 

Stap 5: Kies een rechtsvorm 
Je bedrijf heeft een juridisch jasje nodig, een rechtsvorm. 
Maar welke past het beste bij jouw bedrijf? 

  Bekijk de kenmerken van de meest gekozen  
rechtsvormen op www.kvk.nl/rechtsvorm

Stap 6: Zorg dat jouw admini stratie 
voldoet aan de eisen
Een goede administratie is essentieel om zicht te 
 houden op je financiën. Doe het in één keer goed,  
dat scheelt kostbare tijd. 

  Besluit of je de administratie zelf doet of  
uitbesteedt. Eisen aan de administratie vind je op 
www.ondernemersplein.nl/administratie

  Bekijk de informatie van de Belastingdienst op  
www.belastingdienst.nl/starters

  Check de criteria van de Belastingdienst:  
www.belastingdienst.nl/ondernemerscheck 

  Bewaar alle bonnen en facturen van gekochte spullen.

CHECKLIST
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Stap 7: Regel algemene  
voorwaarden en verzekeringen 
Met algemene voorwaarden maak je direct duidelijk 
welke rechten en plichten jij en je klanten over en weer 
hebben. Denk ook aan (bedrijfs)verzekeringen om 
bepaalde risico’s te beperken of af te dekken. 

  Check of jouw beroeps- of brancheorganisatie 
 algemene voorwaarden heeft die je mag gebruiken.

  Stel leverings- en betalingsvoorwaarden op:  
www.kvk.nl/algemenevoorwaarden

  Laat een advocaat of juridisch adviseur je algemene 
voorwaarden controleren.

  Zoek uit welke verzekeringen je nodig hebt via  
www.ondernemersplein.nl/verzekeren  
en www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl 

Stap 8: Voldoe aan de  
wettelijke eisen
Je hebt geen ondernemersdiploma nodig om een bedrijf 
te kunnen starten, maar voor specifieke beroepsgroepen 
en situaties gelden wettelijke eisen. 

  Zoek uit op www.kvk.nl/branches welke vergunnin-
gen je nodig hebt.

  Een bedrijf aan huis? www.ondernemersplein.nl/
bedrijfaanhuis

  Aan welke eisen moet je bedrijfspand voldoen?  
www.ondernemersplein.nl/huisvesting

Stap 9: Schrijf je bedrijf in  
bij de KvK 
De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is de 
 officiële start van je bedrijf. Bovendien regel je dan direct 
je aanmelding bij de Belastingdienst.

  Maak een afspraak bij de Kamer van Koophandel: 
www.kvk.nl/inschrijven

  Activeer je beveiligde omgeving op de website van de 
Belastingdienst zodat je digitaal je belastingaangiften 
kunt doen en andere zaken kunt regelen. 

Stap 10: Ga op zoek naar klanten 
Je ondernemingsplan is klaar, de financiering is rond, je 
bedrijf is ingeschreven bij de KvK. Nu nog klanten vinden. 

  Klanten vinden: www.kvk.nl/meeromzet
  Zoek uit welke netwerken in jouw regio actief zijn en 

bezoek netwerkbijeenkomsten.
  Bereid een bedrijfspresentatie (pitch) van één  

minuut voor.
  Meld je aan bij onlinenetwerken, zoals  

www.higherlevel.nl en www.linkedin.nl 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen 
voor startende ondernemers? Meld je dan aan op  
www.kvk.nl/nieuwsbrieven 
Check ook de onlineversie van deze checklist:  
www.kvk.nl/stappenplan 
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7 vragen om je mentaal voor te bereiden

De juiste mindset
Doorgaan waar anderen opgeven: dat typeert de ware ondernemer.  
Het geheim? De juiste mindset. Daarom: zeven vragen die je als starter  
helpen om je mentaal voor te bereiden op wat komen gaat.

STAP 1  |  O
N

DERN
EM

ERSKW
ALITEITEN
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1 Hoe goed ken ik mezelf?
Je eigen baas zijn. Dat klinkt goed, maar je moet het 

vervolgens wel in praktijk brengen. En jezelf managen, 
dat kan nog best een uitdaging zijn. Hoe meer zelfinzicht 
je hebt, hoe beter. Zorg dus dat je vooraf goed voor ogen 
hebt wat je passies en talenten zijn en wat je drijft. 
Oftewel wat vind je leuk, wat kan je goed en wat vind je 
belangrijk? Zet je antwoorden vooral ook op papier. 
Klaar? Kijk dan of jouw verhaal inderdaad naadloos aan-
sluit bij het bedrijf dat je wilt gaan starten. Merk je dat 
het nog niet realistisch is? Probeer dat dan niet snel weg 
te wuiven of recht te praten. Vroeg of laat keert zoiets 
altijd als een boemerang terug. Klopt het verhaal wel? 
Mooi. Je weet nu dat de ‘baas’ en de ‘werknemer’ in 
jezelf op dezelfde lijn zitten. Blijf eerlijk tegenover jezelf.

2 Welke vaardigheden  
mis ik nog?

Om als ondernemer echt een verschil te kunnen maken, 
heb je niet alleen een flinke dosis zelfvertrouwen nodig, 
maar vooral ook veel zelfkennis. Ondernemers die niet 
doorhebben dat ze bepaalde vaardigheden missen of 
die daar laconiek over doen, bevinden zich al snel in de 
gevarenzone. Er gaan weliswaar steeds minder bedrijven 
failliet, maar uit cijfers van de Kamer van Koophandel 
blijkt dat nog steeds zo’n veertig procent van het aantal 
nieuwe bedrijven na vijf jaar gestrand is. Dat wil natuur-
lijk niet zeggen dat al die ondernemers hun zwakke plek-
ken niet onderkenden of de impact ervan hebben 
onderschat. Wellicht waren de marktomstandigheden 
slecht of kwamen ze er gaandeweg achter dat onderne-
men toch niet echt hun ding is. Maar het laat wel zien 
dat je er als starter zeker niet van uit moet gaan dat je 
vanzelfsprekend in staat bent om een succesvol bedrijf 
op te bouwen. Als ondernemer hoef je niet alles te kun-
nen. Dat kan ook helemaal niet. Maar mis je belangrijke 
vaardigheden, zoals het netjes verzorgen van de admi-
nistratie, zorg dan dat je die vaardigheden snel aanleert 
of uitbesteedt aan iemand die dat wel heel goed kan.

3 Hoeveel risico durf ik  
te nemen?

Soms moet je even doorvragen, maar dan blijkt keer op 
keer dat er achter elk zakelijk succesverhaal een onder-
nemer staat die onderweg de nodige tegenslagen heeft 
moeten overwinnen om te komen waar hij wilde zijn. 
Had hij vooraf de garantie dat het zou lukken? Nee. Had 
het ook mis kunnen gaan? Ja. Maar dat is ondernemen: 
geld, tijd en energie investeren, het risico lopen dat het 
anders uitpakt dan gehoopt en er ondertussen echt alles 
aan doen om een positieve uitkomst te realiseren. 
Daarbij is het wel goed om vooraf te bepalen hoe ver je 
daarin wilt gaan. Hoeveel is succes je waard en wat ben 
je bereid daarvoor op te geven?

4 Hoe staat het met de steun 
van het thuisfront?

Lange werkweken, weinig inkomsten, onzekerheid. Daar 
komt het voor veel startende ondernemers in de begin-
periode toch wel op neer. Belangrijk dus om die lifestyle 
vooraf goed met het thuisfront te bespreken. Probeer een 
realistisch beeld te schetsen. Hoe beter je de verwachtin-
gen communiceert, hoe groter de kans op support.
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5 Hoe kan ik me van mijn  
con currenten onderscheiden?

 Als ondernemer is het goed om je op een speciale doel-
groep te richten. Zo’n focus helpt om je aanbod speci-
fieker te maken. Besef wel dat elke klant uniek is. Daarbij 
weten mensen vaak zelf niet zo goed wat ze willen, ze 
zeggen a en doen b. De grote uitdaging is dus om er als 
ondernemer achter te komen wat klanten met een pro-
duct of dienst willen bereiken. Wat is de job-to-be-done? 
Oftewel welke klus willen ze klaren? Wat is de door hen 
gewenste uitkomst? Hoe goed of slecht worden ze daar 
op dit moment door concurrenten door geholpen? En in 
hoeverre speelt jouw product of dienst daarop in? Helpt 
jouw aanbod de klant daadwerkelijk om een klus bij-
voorbeeld sneller, beter en/of goedkoper te klaren? Richt 
je daarbij vooral ook op de emoties van de klant. Hoe 
voelt de klant zich voor, tijdens en na het gebruiken van 
jouw product of dienst? En het mooie is: zodra je dat ver-
haal goed in beeld hebt, kun je meteen op een heldere 
manier uitleggen wat de meerwaarde van jouw product 
of dienst is. Ook zie je hoe jouw aanbod zich onderscheidt 
van wat er al op de markt beschikbaar is. Er zijn nog niet 
zoveel bedrijven die zich nadrukkelijk op de jobs-to-be-
done richten. Daar liggen dus zeker kansen.

6 In hoeverre sta ik open  
voor samenwerking?

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Dat een 
goede ondernemer alles zelf doet en helemaal geen hulp 
nodig heeft om zijn doelen te bereiken, is een fabeltje. 
Een goede ondernemer zoekt juist contact met mensen 
die vergelijkbare uitdagingen zijn aangegaan. Van hen 
kan hij leren welke valkuilen en alternatieven er zijn. 
Geen slecht idee dus om als starter een kop koffie te 
gaan drinken met andere ondernemers. 

STAP 1  |  O
N

DERN
EM

ERSKW
ALITEITEN

•  Op internet vind je allerlei testen waarmee 
je je persoonlijke (ondernemers)competen-
ties in kaart kunt brengen. Bespreek de 
resultaten van zo’n test met mensen die jou 
goed kennen en vraag hun om eerlijke 
feedback.

•  Niemand is perfect. Maak gebruik van 
andermans kennis en vaardigheden. Dus 
werk samen met anderen en/of huur die 
kennis in.

•  Durf te vragen, niemand weet namelijk 
alles. Blijf jezelf kritische vragen stellen,  
dat doen je klanten straks ook!

Meer informatie
•  Wat kun je goed, wat kan beter?  

www.kvk.nl/ondernemersvaardigheden 
•  Bekijk de video ‘Is ondernemen iets  

voor jou?’ www.kvk.nl/youtube 

Tips

7 Wat zijn mijn financiële 
doelen?

Begin je gewoon en kijk je wel wat het financieel oplevert? 
Of heb je vooraf al concrete financiële doelen gesteld? Dat 
laatste kan helpen om de groei van je bedrijf te versnellen. 
Daarbij is het wel belangrijk om de lat niet te laag of te 
hoog te leggen. Dat luistert nogal nauw. Te ambitieus? Dat 
werkt ontmoedigend. Doelen die wel heel makkelijk te 
realiseren zijn? Dan daag je jezelf niet genoeg uit, wat ook 
de nodige risico’s met zich meebrengt. Zorg er dus voor 
dat jouw financiële doelen ambitieus én haalbaar zijn.  
Het handige van financiële doelen is dat ze concreet en 
meetbaar zijn: die begrotingen moeten sowieso worden 
gemaakt, dus je hoeft vervolgens alleen maar te kijken in 
hoeverre de daadwerkelijke omzetcijfers overeenkomen 
met jouw streefgetallen. Je doelen gehaald? Vergeet  
dan niet om dat succes te vieren. En daarna, op naar 
ambitieuzere doelen! ●
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‘Niet de 
grootste, 
wel de 
beste’
De markt waarin spelersmakelaar Leoni 
Blokhuis zich beweegt, is soms een slangen-
kuil. Toch zag ze kansen, gedreven door 
 eerlijkheid en liefde voor voetbal. Sinds  
ze zich helemaal focust op vrouwelijke 
 topvoetbalsters, is ze dé marktleider en 
expert op het gebied van vrouwenvoetbal:  
‘Ik weet heel veel van deze nichemarkt.’

Sport is een rode draad door het leven van de 
Twentse Leoni Blokhuis, freelancer van het jaar 
2016, met voetbal als favoriete sport. Al speelde ze 

hockey als kind, omdat haar ouders voetbal eigenlijk niks 
voor meisjes vonden. Ze deed de CIOS-sportopleiding en 
bracht het tot manager in de fitnessbranche. Hoewel ze 
goed verdiende en een mooie auto van de zaak had, 
vroeg ze zich na tien jaar af: waar word ik eigenlijk geluk-
kig van? Voetbal, was het antwoord. De volgende vraag 
was natuurlijk, wat kan ik daarin bieden, en aan wie? 

Netwerk
In april 2012 richtte Leonie haar bedrijf FlowSports op en 
sindsdien begeleidt ze sporters van a tot z. Of het nou 
gaat om een contractverlenging, een binnen- of buiten-
landse transfer of het vinden van huisvesting, alles ver-
zorgt ze. In het begin pakte ze het topsport breed aan en 
had ze onder meer turners, BMX’ers en voetballers onder 
haar hoede. ‘Om alleen met voetbal te beginnen, leek 
me in eerste instantie geen goede strategie,’ vertelt 
Blokhuis. ‘Ik was weliswaar gek van voetbal, maar ik had 
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STAP 2  |  M
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EK & STRATEGIE

‘Niet de 
grootste, 
wel de 
beste’

‘Investeren in het opbouwen 
van een netwerk heeft voor mij 

enorm gewerkt.’
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nog geen netwerk opgebouwd. Terwijl het hebben van 
een uitgebreid netwerk juist ontzettend belangrijk is. 
Dat wist ik toen al, en dat is met de jaren alleen maar 
bevestigd. Daarom adviseer ik iedereen die een zaak 
begint: investeer in het opbouwen van een netwerk!’

Slangenkuil
Voordat Leonie FlowSports startte, had ze zich uiteraard 
verdiept in de markt: ‘Ik achterhaalde hoe bijvoorbeeld 
een transfer tot stand komt, welke voetballer onder welke 
zaakwaarnemer valt. Ook nam ik contact op met toon-
aangevende kantoren met de vraag of ik kon langskomen, 
zodat ik meer te weten zou komen over deze wereld. 
Maar nergens ging de deur voor me open. De voetbal-
wereld is niet altijd een eerlijke wereld. Veel mensen om 
me heen ontmoedigden me dan ook en zeiden dat het 
een slangenkuil is waar je niet vrolijk van wordt.’ Maar 
Leonie liet zich niet ontmoedigen. Ze nam het besluit het 
anders te gaan doen, met eerlijkheid als drijfveer, want ze 
weet dat eerlijk het langst duurt. ‘Ik hoop dat ze ooit zul-
len zeggen: die vrouw heeft een omslag teweeggebracht, 
door haar is de branche eerlijker geworden.’

Kleine overwinning
De eerste transfer voor een voetballer die Leonie regelde, 
was die voor Tom Oostinjen in de zomer van 2013. Het 

voelde als een kleine overwinning. Er volgden er meer, 
waardoor Leonie besloot zich vanaf mei 2014 alleen op 
voetballers te richten. ‘Het afscheid viel zwaar, maar je 
focus is zo belangrijk. In januari 2016 filterde ik nog meer 
en ging ik me volledig richten op het vrouwenvoetbal.  
Ik was tot de conclusie gekomen dat ik daar goed in ben. 
In deze nichemarkt kan ik veel bereiken, omdat ik er zo 
veel vanaf weet. Ik zeg altijd, ik weet heel veel van weinig, 
maar daardoor ben ik wel een expert. Mensen weten  
me te vinden, want inmiddels ben ik marktleider in 
Nederland op het gebied van vrouwenvoetbal. Ik hoef 
niet de grootste te zijn, wel de beste.’

In de etalage
‘Het is belangrijk in de etalage te zetten waarin jij spe-
cialist bent. Profileer jezelf en wees niet te bescheiden. 
Toen ik als spelersmakelaar Sherida Spitse begeleidde 
bij haar overstap van FC Twente naar een Noorse club, 
ben ik in de luwte gebleven. Terwijl er geschiedenis 
geschreven werd, want het was de eerste betaalde 
 transfer in het vrouwenvoetbal in Nederland. Dat pak  
ik nu anders aan. Ik omarm alles waarmee ik mijn 
 expertise kan tentoonspreiden.’ 
Toen ze op LinkedIn en andere social media zich actief 
ging profileren als dé vrouwenvoetbalspecialist, had  
dat veel effect. Ze werd onder meer benaderd door 
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‘Samenwerken is een 
strategische keuze’
‘Bij Soepmaatjes creëren we vriendschappen tussen 
vrijwilligers en ouderen. Door samen soep te eten, want 
soep verbindt. Zo gaan we eenzaamheid en ondervoe
ding tegen en focussen we op echt contact. Een mooi 
initiatief, maar qua marktonderzoek lastig. Mijn doel
groep bestaat uit ouderen die een goed gesprek willen 
aan hun eigen keukentafel. Maar hoe bereik je die? Dat 
lukt niet met een enquête, dus heb ik contact gezocht 
met “de schil” om hen heen: welzijnsorganisaties, 
thuiszorg, seniorenbezoekers. Samen weten we de 
doelgroep beter te vinden. En als je gaat koken voor 
een of twee ouderen, komen er vanzelf mensen bij. 
Gewoon, via via. Ook hebben we contact gelegd  
met VVV Venlo. Met deze voetbalclub organiseert 
Soepmaatjes “soep met ballen”: wandelvoetbal  
met soeppraatjes toe. Een prachtproject, dankzij de 
strategische samenwerking van bestaande partijen.’ 

Kim Hendriks, initiatiefnemer 
Soepmaatjes, Venlo. 



STAP 2  |  M
ARKTO

N
DERZO

EK & STRATEGIE

•  Bedenk goed wat je wilt weten. Zit de klant 
op jouw product te wachten?

•  Achterhaal bij de brancheorganisatie wat er 
aan informatie en cijfers over jouw branche 
beschikbaar is.

•  Wat zijn de trends in de markt? Die achter-
haal je vaak in vakliteratuur en door beur-
zen en symposia te bezoeken. 

Meer informatie
•  www.ondernemersplein.nl/marketing 
•  www.kvk.nl/brancheinformatie 
•  www.kvk.nl/meeromzet
•  Video ‘Hoe zet je je product of dienst in de 

markt?’ www.kvk.nl/youtube

Tips

 Het nut van  
 markt onderzoek 
Zelf ben je overtuigd van je product of 
dienst, maar weet je zeker dat anderen 
dat ook zijn? Wie is je doelgroep precies 
en hoe zit het met de concurrentie? 
Door marktonderzoek te doen, krijg je 
hierin inzicht.

Marianne Vorrink begon in 2009 haar eenmanszaak 
Vorrink Intelligence. Ze was jaren marktonderzoeker 
in loondienst en wist daardoor goed hoe de branche 
eruitzag. Bovendien had ze een uitgebreid netwerk in 
de sector, dat ze raadpleegde voordat ze zzp’er werd. 
Vorrink: ‘Je kunt jezelf pas profileren als duidelijk is 
wat je te bieden hebt en aan wie. Definieer je product 
of dienst en je doelgroep zo specifiek mogelijk. Ga na 
welke trends er zijn en maak een analyse van je klan-
ten: wie zijn ze, waar zitten ze, wat hebben ze nodig, 
wat kun jij voor ze betekenen? Net zo belangrijk is te 
bepalen wie je concurrenten zijn: hoeveel zijn er, wat 
doen ze precies, wat kun je leren van die concurren-
ten, welke prijzen hanteren ze? Praat met onderne-
mers die al in de markt opereren die jij op het oog 
hebt. Als je weet wie de potentiële klanten en con-
currenten zijn, ga je na wat jou nou onderscheidend 
maakt. Wat ga je beter en/of anders doen? Doe het 
marktonderzoek zelf, want je leert er heel veel van.’

Voetbal International om als reporter mee te gaan  
naar het WK Vrouwenvoetbal in Canada. Een prachtige 
kans en het leverde haar ook nog eens een uitgebreider 
netwerk op. 

Bijzondere markt
Sinds kort heeft Blokhuis er een concurrent bij die zich 
ook alleen op vrouwenvoetbal richt, maar zelf noemt  
ze het een collega. ‘Ik geloof niet in concurrenten. We 
zijn verschillend en kiezen de voetbalsters die bij ons 
passen. Je moet dezelfde visie hebben als je sporters, 
dezelfde normen en waarden. Niet iedereen kan je  
klant worden. Ik heb negentien spelers in mijn “stal” en 
ik kan daarvan leven. De voetbalmarkt is een bijzondere 
markt, want maar twee keer per jaar is de markt open 
voor transfers. In die maanden moet ik mijn geld ver-
dienen. In de tussenliggende tijd breng ik in kaart wat 
mijn vrouwen willen, of ze tevreden zijn bij hun huidige 
club, in welke competitie ze zouden willen spelen.  
Het gaat dan om contact onderhouden met mijn  
spelers en netwerk.’
Een succesfactor voor Blokhuis is het geloof in haar 
eigen kunnen, en daardoor liet ze zich niet ontmoedigen. 

‘Blijf dicht bij jezelf en richt je daarop. Van huis uit ben ik 
best bescheiden, maar als je goed werk hebt geleverd, 
mag je daar trots op zijn en dat ook uitdragen.’ ●
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Marianne Vorrink, eigenaar Vorrink 
Intelligence, Amsterdam.
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Een gezond 
uurtarief 

Het uurtarief is in de eerste plaats de basis voor jouw omzet en inkomen. Maar het is  
meer dan dat, het speelt ook een belangrijke rol in het bepalen van jouw marktwaarde. 
Klussenbedrijf, tekstschrijver of programmeur: hoe bereken je een gezond uurtarief?

Stap 1: Zakelijke kosten
Beginnende ondernemers hebben naast vaste en varia-
bele lasten ook startkosten zoals de kosten voor een 
bureau, gereedschap, een auto of een laptop. Dit zijn 
eenmalige kosten die je betaalt van spaargeld of finan-
ciering. Heb je hiervoor een lening afgesloten, neem dan 
de rente mee in het overzicht van de vaste lasten. In ons 
voorbeeld gaan we uit van een kantoor aan huis. Dit 
levert onze eenpitter geen belastingvoordeel op: zijn 
werkplek voldoet niet aan de voorwaarden die de belas-
tingdienst heeft gesteld voor de aftrek van kosten voor 
een kantoor aan huis. De post zakelijke verzekeringen 
bevat verder ook een aansprakelijkheidsverzekering, 
rechtsbijstand en vergoeding in geval van diefstal en ver-
lies van het broodnodige gereedschap (van smartphone 
tot en met koffer met pedicure-artikelen). 

Zakelijke huisvesting € 0
Administratiekosten  € 1.500
Inventaris-/kantoorkosten   € 500
Verkoopkosten   € 500
Autokosten 12 x € 250   € 3.000
Rentekosten   € 1.350
Afschrijvingskosten   € 3.800
Zakelijke verzekeringen    € 500

Totaal kosten per jaar   € 11.150 

V eel ondernemers bepalen hun uurtarief op basis 
van tarieflijsten of informatie van conculega’s in 
de branche. Tarieven staan bijna overal onder 

druk en je wilt niet te hoog zitten en niet te laag. Maar 
een uurtarief is meer dan een onderhandelingsmiddel, 
het is jouw omzet en inkomen. Je moet er de huur of 
hypotheek van betalen, jouw pensioen, vakantiegeld en 
verzeke ringen en er gaat nog inkomstenbelasting van af.  
Een goed en gezond uurtarief stelt je in staat aan alle 
zakelijke en persoonlijke financiële verplichtingen te 
 voldoen. Dus voor je op internet gaat dolen op zoek  
naar de uurtarieven van de concurrent, maak eerst een 
overzicht van jouw vaste en variabele lasten per jaar.  
Ben je btw-plichtig, maak dan een kolom in- en exclusief 
btw. Je mag btw terugvragen voor de zakelijke kosten, 
maar daarvoor moet je die btw wel eerst ophoesten.  
Het apart noteren van de bedragen in- en exclusief btw 
geeft beter inzicht hierin. In onze voorbeelden gaan we 

uit van een eenmanszaak die ook privé alle lasten  
zelf draagt. Onze eenpitter kan zich niet beroepen op 
familieleden en/of huisgenoten.  

Een zakelijke rekening
Houd zakelijk en persoonlijk financieel gescheiden.  
Dit houdt de geldstromen zuiver en creëert financieel 
en administratief overzicht. Een zakelijke rekening is 
niet wettelijk verplicht voor eenmanszaken, maar 
een rekening op naam van de zaak oogt wel zo pro
fessioneel. Daarbij staan sommige banken niet toe dat 
persoonlijke rekeningen voor zakelijke transacties 
worden gebruikt. Vergelijkende overzichten van de 
bankkosten voor zakelijk betalingsverkeer vind je op 
internet. Tip: Maak de helft van wat binnenkomt direct 
over op een spaar of depositorekening, zodat je over 
reserves beschikt.
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Stap 2: Persoonlijke kosten
Boven op de zakelijke kosten komen alle vaste en variabele 
lasten voor jouw privésituatie. Dus huur of hypotheek, 
gas, water en licht, internet, televisie, privéverzekeringen, 
kleding, zorgkosten, de hond, verjaardagen en de kapper. 
Ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering en aanvul-
lende pensioenvoorziening vallen onder privékosten. Als 
je voldoende eigen vermogen hebt, zijn deze vangnetten 
wellicht niet nodig. 
Reserveer ook 8% vakantiegeld voor ongeveer 20 vrije 
dagen zonder omzet. Dit brengt jouw benodigde bedrijfs-
resultaat op € 22.680,-. Daar komt de inkomstenbelasting 
bovenop. Over de eerste € 19.982,- betaal je 36,55% (ta       rie-
ven eind 2016) daarna 40,8% tot € 67.072,-. Dit wordt iets 
lager door de zelfstandigenaftrek, starters  aftrek en MKB-
winstvrijstelling. Houd in het eerste jaar rekening met circa 
30% inkomstenbelasting (€ 6.804,- in dit voorbeeld). 

Noodzakelijke privékosten € 1.750 x 12  € 21.000
Vakantie (8%)  € 1.680
Inkomstenbelasting (indicatie: 30%)  € 6.804

Benodigde brutobedrijfsresultaat  € 29.484
 

Stap 3: Benodigde omzet
Inkomen en zakelijke kosten maken samen een beno-
digde omzet van € 40.634,-. Die omzet haal je door het 
aantal uren dat je in rekening brengt bij je klant te ver-
menigvuldigen met je uurtarief. Je zakelijke kosten zijn 
fiscaal aftrekbaar. Om die reden wordt bij stap 2 de 
inkomstenbelasting berekend over het brutobedrijfsre-
sultaat en niet over de omzet. 

Benodigde brutobedrijfsresultaat  € 29.484
Zakelijke kosten   € 11.150

Benodigde omzet  € 40.634

Een gezond 
uurtarief 

•  Oefen je onderhandelingstechniek. Over 
het algemeen is er nog ruimte tussen jouw 
minimale vraagprijs en het bedrag dat  
jouw opdrachtgever wil betalen. Stuur  
aan op de kwaliteit die je levert.

Meer informatie 
•  Bekijk de video ‘Hoe bepaal ik mijn 

 uurtarief?’ op www.kvk.nl/uurtarief

Tip

Stap 4: Uurtarief 
Het aantal uren dat je in rekening kunt brengen bij de 
klant, is niet zo hoog als het aantal uren dat je werkt. Het 
exacte aantal uren is afhankelijk van het werk dat je doet, 
maar gemiddeld gaat bij startende ondernemers de helft 
van de tijd op aan andere ondernemersactiviteiten. Denk 
aan (online) netwerken, administratie, het volgen van 
workshops en cursussen, reistijd, inkoop en acquisitie. 
Met een vijfdaagse werkweek zitten er 260 werkdagen in 
het jaar. Trek daar dertig dagen vanaf voor vakantie en 
feestdagen en we zitten op 230 dagen. Bij een werkdag 
van acht uur is dat 1840 uur, de helft daarvan is 920 uur. 
Voor een omzet van € 40.634,- moet je dus minimaal € 44,- 
per uur rekenen om de noodzakelijke kosten te dekken. 
Tip: De hoogte van het uurtarief zegt niets over hoe lang 
iemand met een klus bezig is. Vind jouw potentiële klant 
het uurtarief te hoog? Soms geeft een projectprijs een 
gunstiger onderhandelingspositie.  

Benodigde omzet  € 40.634
Declarabele uren (50% van 1840 uur)  920 uur

Minimaal uurtarief (excl. btw)  € 44
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Money, money, money
Om een bedrijf te starten heb je geld 

nodig, voor een computer, bedrijfsauto 
of winkelruimte. Het mooiste is als je 

dat kunt financieren uit spaargeld. Maar 
wat als je dat niet hebt, of niet genoeg? 

Hoe kom je dan toch aan het benodigde 
startkapitaal?

Crowdfunding
‘Investeringen door de massa’, ofwel crowdfunding, 
 worden steeds populairder. Hoe het werkt? Via een 
crowdfundingplatform breng je je project, concept of 
product onder de aandacht van potentiële investeer-
ders. Gebruik daarbij de kracht van social media en 
 onlinecampagnes om mensen te interesseren, zowel 
binnen als buiten jouw netwerk. Zorg wel dat je echt  
iets speciaals te  bieden hebt en... kom je beloftes na. 

Microkrediet 
In tegenstelling tot wat de naam suggereert, zijn 
 microkredieten niet langer kleine bedragen. Heb je als 
ondernemer een goed idee of product, niet heel veel 
startkapitaal nodig en kun je daarvoor niet bij de regu-
liere financiële instellingen terecht? Denk dan eens aan 
Qredits, een stichting zonder winstoogmerk die micro-
kredieten tot € 50.000,- verstrekt. Daarnaast verlenen ze 
ook zakelijke en hypothecaire kredieten tot € 250.000,-. 

Bbz Starterskrediet
Wil je vanuit een uitkeringssituatie (bijstands- of werk-
loosheidsuitkering) een onderneming starten? Denk dan 
eens aan een starterskrediet of Bbz-uitkering. Je moet 
dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals een 
ondernemingsplan hebben waaruit blijkt dat je bedrijf 
levensvatbaar is. Daarnaast verstrekken banken je  
geen lening en tenslotte moet je voldoen aan het uren-
criterium van 1225 gewerkte uren voor je bedrijf. ●

Maak een financieel plan
Als adviseur Ondernemersondersteuning KvK kan Bert 
Wams het belang van een financieel plan niet genoeg 
benadrukken: ‘Begin met een lijst van investeringen die je 
moet doen om te kunnen starten en vermeld de bedragen 
exclusief btw. Wees je bewust dat je btw kunt terugvorde
ren, maar wel eerst moet betalen. Onderzoek daarna waar 
het geld vandaan kan komen: spaargeld, vrienden en fami
lie, (micro)krediet, crowdfunding of de bank. Zorg dat het 
investeringsbedrag even hoog is als het financieringsbe
drag. Bereken daarna wat je per jaar verwacht aan omzet 
en bedrijfskosten. Maak ook een overzicht van jouw privé
uitgaven. Die worden immers onttrokken aan de winst. 
Maak een plan voor drie jaar, neem ook het terugbetalen 
van de financiering mee. Houd tijdens de berekeningen in 
het achterhoofd: kan ik op alle momenten zakelijk en privé 
voldoen aan mijn verplichtingen?’ 

Tips
•  Combineer verschillende vormen van finan-

ciering – spaargeld, microkrediet of crowdfun-
ding – om tot je totale startkapitaal te komen.

•  Let op de verhouding tussen de looptijd  
en de besteding van je financiering.

•  Schrijf je ondernemingsplan en financieel 
plan zelf. Schakel hulp in als je vastloopt. Jij 
kent jouw plannen en hebt een visie voor 
ogen. Laat je ondernemingsplan controleren 
door een deskundige. 

Meer informatie
•   Geldboek voor ondernemers: 

www.kvk.nl/geldboek 
•  www.kvk.nl/crowdfunding
•  www.startcrowdfunding.nl 
•  www.kvk.nl/geldzakenstarters  
•  Hoe maak ik een financieel plan:  

www.kvk.nl/ondernemingsplan  
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Sommige starters weten direct hoe ze hun 
bedrijf gaan noemen. Maar vaak is het lastig 
om een goede bedrijfsnaam te bedenken. 
Vijf tips om je op weg te helpen.

Een goede naam

Tips
•  Je bedrijfsnaam is origineel, onderscheidend 

en bijzonder.
•  De bedrijfsnaam zegt iets over jou en wat je 

voor je klanten kunt betekenen.

Meer informatie
•  Registreer je bedrijfsnaam in vier stappen: 

www.kvk.nl/handelsnaam 
•  Video ‘Hoe bedenk je een unieke bedrijfs-

naam?’ www.kvk.nl/youtube 

1 Kies een bedrijfsnaam
Zorg dat je bedrijfsnaam begrijpelijk en gemakkelijk te 

onthouden is en de juiste sfeer oproept. Het is het mooist 
als je bedrijfsnaam aansluit bij wat je doet. Woef is een 
prima naam voor een hondenuitlaatservice. Iedereen kan 
het onthouden en snapt meteen dat het om honden gaat. 

2 Verplaats je in je klanten
Een fantasienaam kan bijzonder origineel zijn, maar 

onthouden en begrijpen je klanten hem wel? Vraag 
vrienden of familie of ze zich willen verplaatsen in jouw 
klanten. Wat denken ze als ze de naam horen? Snappen 
ze wat voor bedrijf het is? Welk beeld roept de naam op? 

3 Denk aan de toekomst
Vraag je af of de naam die nu perfect klinkt over vijf 

of tien jaar nog steeds perfect is. Een naam als Bakkerij 
Van Dijk is tijdloos, behalve als Van Dijk over tien jaar 
ook een supermarkt wil zijn. En heb je ambities om 
zaken te doen in het buitenland? Kies dan geen naam 
die alleen een Nederlander kan uitspreken. 

4 Check of de naam bestaat
Je bedrijfsnaam moet uniek zijn in jouw branche en 

regio. In het Handelsregister op www.kvk.nl zie je of jouw 
bedrijfsnaam nog beschikbaar is. Check ook op www.
sidn.nl of je beoogde domeinnaam nog vrij is.

5 Registreer je bedrijfsnaam
Zodra je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel 

is je bedrijfsnaam geregistreerd. Registreer vervolgens 
direct je domeinnaam en voeg die toe aan je KvK-
inschrijving. Doe dat niet alleen met .nl, maar ook met 
.com, dan zit je helemaal goed. ●  

‘Mijn handelsnaam is nu ook een merknaam’
‘Bijna vijftien jaar geleden heb ik de Vocal and Dance 
Academy in Den Haag opgezet, een theateracademie voor 
multigetalenteerde zangers. Ik had me ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en laten checken of de bedrijfs
naam bestond. In 2008 startte ik Vocal Art Productions. 
Eind 2014 bleek dat een Haagse zangschool een combi  
van mijn handelsnamen gebruikte. Woest was ik! Daarom 
mijn advies aan starters: wil je je handelsnaam optimaal 
beschermen? Registreer die dan ook als merknaam bij  
het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom  
(www.boip.int). Dat kan al vanaf 240 euro.’
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YvonJane van Leeuwen, 
eigenaar en artistiek 

leider VDA, Den Haag.
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Elk bedrijf heeft een juridische 
vorm nodig, maar wanneer 
kies je voor een bepaalde 

rechtsvorm? Allereerst zijn jouw 
situatie, jouw product of dienst en 
wat je met je bedrijf voor ogen hebt 
van belang. Wil je klein blijven of 
juist groter groeien, binnen 
Nederland of denk je internatio-
naal? Start je alleen of samen met 
anderen? Bedenk welke risico’s je 
loopt en ga na hoe je die kunt 
beperken. Wat weegt zwaarder: fis-
caal voordeel of aansprakelijkheid?

Privé- en 
bedrijfsvermogen
Besef dat je bij een eenmanszaak  
en vennootschap onder firma (vof) 
ook privé aansprakelijk bent voor 
schulden die ontstaan. Gaat je 
bedrijf failliet, dan ga je privé ook 
failliet. Ben je in gemeenschap van 
goederen getrouwd, dan is je part-
ner ook financieel aansprakelijk 
voor eventuele schulden. In het 

Tip
•  Je kunt je rechtsvorm 

altijd aanpassen in een 
andere rechtsvorm. Let 
wel, dit heeft fiscale en 
administratieve gevolgen. 
Je moet een wijziging 
altijd melden bij de 
Kamer van Koophandel 
en de Belastingdienst. 

Meer informatie
•  www.kvk.nl/rechtsvorm 
•  Video ‘Welke rechtsvorm 

past bij jou?’ www.kvk.nl/
youtube

Van eenmanszaak 
             tot B.V.Welke rechtsvorm past het 

beste bij jouw op te richten 
bedrijf? De meeste onder-

nemers kiezen voor een 
eenmanszaak, maar er zijn 

nog meer rechtsvormen die 
interessant kunnen zijn. We 

hebben de belangrijkste 
voor je op een rij gezet.

geval van een maatschap, Besloten 
Vennootschap (B.V.) of coöperatie 
ben je beperkt of (in beginsel) niet 
aansprakelijk.

Eigenaar of partners?
De meeste starters beginnen écht 
voor zichzelf en kiezen dan bijna 
automatisch voor de eenmanszaak. 
Maar heb je samen met anderen 
een goed idee, werk je met andere 
zelfstandigen samen of wil je het 
groter aanpakken? Dan kun je ook 
kiezen voor een vof, maatschap, 
coöperatie of B.V. Zorg wel dat je  
– het liefst schriftelijke – afspraken 
maakt over de inbreng van geld, 
arbeid of andere spullen. 

Fiscale voordelen
In de startfase zijn een eenmans-
zaak, vof en maatschap qua belas-
tingen over het algemeen gunstig, 
omdat er nog weinig winst wordt 
gemaakt. De zelfstandigenaftrek en 
startersaftrek zorgen dat je minder 
inkomstenbelasting betaalt. Met 
een B.V. kun je geen gebruik maken 
van deze fiscale regelingen. De 
belastingtarieven voor de B.V. zijn 
iets lager, maar de jaarlijkse kosten 
juist iets hoger. ●

Op de volgende pagina’s hebben 
we de belangrijkste rechtsvormen 
overzichtelijk voor je samengevat.
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Ondernemings
vorm

Aansprakelijkheid Bestuur Belastingen Fiscale voordelen Oprichting en 
inschrijving KvK

Sociale zekerheid 
en verzekeringen

Overige zaken

Eenmanszaak Geen onderscheid tussen 
privé- en bedrijfsvermo-
gen. Schuldeisers kunnen 
aanspraak maken op je 
privébezit. 

Eigenaar. Inkomstenbelasting over 
winst uit eenmanszaak en 
omzetbelasting (btw). 

Zelfstandigenaftrek en 
mkb-winstvrijstelling. 
Starters ook 
startersaftrek.

Vormvrij. 
Handelsregister KvK.

Geen werknemersverze-
keringen. Via belasting-
aangifte premies voor 
volksverzekeringen. 

Ook als eenmanszaak kun 
je personeel aannemen. 
De term eenmanszaak 
zegt iets over rechtsvorm, 
niet over aantal personen 
dat in een bedrijf werkt.

Vennootschap
onder
firma (vof)

Als vennoot persoonlijk 
aansprakelijk voor schul-
den van vof. Ook als een 
andere vennoot deze 
heeft gemaakt. Een ven-
noot die toetreedt, is óók 
aansprakelijk voor schul-
den van vóórdat hij/zij 
toetrad.

Vennoten. Elke vennoot 
brengt geld, goederen of 
arbeid in de vof.

Elke vennoot betaalt 
inkomstenbelasting over 
het eigen deel van de 
winst. De vof betaalt btw.

Iedere vennoot is zelfstan-
dig ondernemer en heeft 
recht op aftrekposten en 
vrijstellingen zoals onder-
nemersaftrek, investe-
ringsaftrek en fiscale 
oudedagsvoorziening.

Vormvrij, bij voorkeur 
schriftelijk contract, 
eventueel notarieel. 
Handelsregister KvK.

Geen werknemersverze-
keringen. Via belasting-
aangifte premies voor 
volksverzekeringen. 

Man-vrouwfirma is een 
vof tussen partners. Als de 
Belastingdienst beide 
partners als zelfstandig 
ondernemer ziet, dan 
levert dit extra belasting-
voordeel op.

Maatschap Je gaat alleen verplichtin-
gen aan voor jezelf en niet 
voor andere maten. Alleen 
in bepaalde gevallen zijn 
de maten voor een gelijk 
deel aansprakelijk.

Maten. Elke maat 
brengt geld, goederen 
of arbeid in.

Elke maat betaalt inkom-
stenbelasting over het 
eigen deel van de winst. 
De maatschap betaalt 
btw.

Iedere maat is zelfstandig 
ondernemer en heeft 
recht op aftrekposten en 
vrijstellingen zoals onder-
nemersaftrek, investe-
ringsaftrek en fiscale 
oudedagsvoorziening.

Vormvrij, bij voorkeur 
schriftelijk contract, 
eventueel notarieel. 
Handelsregister KvK.

Geen werknemersverze-
keringen. Via belasting-
aangifte premies voor 
volksverzekeringen. 

Als een maat onbevoegd 
handelt, dan zijn de 
 anderen in principe niet 
aansprakelijk.

B.V. Het bestuur (bij onbe-
hoorlijk bestuur en 
 onterechte uitkering aan 
aandeelhouders). Niet 
persoonlijk aansprakelijk.

Directie. Vennootschapsbelasting, 
inkomstenbelasting over 
het salaris van de directie 
en over dividend.

Dividenduitkering is 
belastingtechnisch  
goedkoper dan salaris 
opnemen uit de B.V. Maar 
de Belastingdienst staat 
niet toe dat je geen of 
weinig salaris krijgt.

Notariële akte. 
Handelsregister KvK.

Geen werknemersverze  -
keringen, tenzij ontslag 
tegen wil van directeur-
aandeelhouder mogelijk 
is. Via belastingaangifte 
premies voor 
volksverzekeringen. 

Je kunt een B.V. alleen 
oprichten of samen met 
anderen. Als directeur ben 
je in dienst van de B.V. 

Coöperatie Het bestuur (bij onbe-
hoorlijk bestuur) en leden, 
tenzij je een coöperatie 
met beperkte aansprake-
lijkheid (BA) of uitgesloten 
aansprakelijkheid (UA) 
opricht.

Bestuur. Inkomstenbelasting. 
Leden betalen individueel 
inkomstenbelasting over 
hun eigen bedrijfsresul-
taat en winst die zij vanuit 
de coöperatie ontvangen.

Notariële akte. 
Handelsregister KvK.

Alleen in bepaalde geval-
len. Ben je lid-bestuurder 
met werknemerszelf-
bestuur, dan fictieve 
dienstbetrekking.

Je kunt met minimaal één 
partner een coöperatie 
oprichten. Hoogste 
 zeggenschap ligt bij 
de algemene leden- 
vergadering.

Welke rechtsvorm past  
bij jouw bedrijf? 
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Ondernemings
vorm

Aansprakelijkheid Bestuur Belastingen Fiscale voordelen Oprichting en 
inschrijving KvK

Sociale zekerheid 
en verzekeringen

Overige zaken

Eenmanszaak Geen onderscheid tussen 
privé- en bedrijfsvermo-
gen. Schuldeisers kunnen 
aanspraak maken op je 
privébezit. 

Eigenaar. Inkomstenbelasting over 
winst uit eenmanszaak en 
omzetbelasting (btw). 

Zelfstandigenaftrek en 
mkb-winstvrijstelling. 
Starters ook 
startersaftrek.

Vormvrij. 
Handelsregister KvK.

Geen werknemersverze-
keringen. Via belasting-
aangifte premies voor 
volksverzekeringen. 

Ook als eenmanszaak kun 
je personeel aannemen. 
De term eenmanszaak 
zegt iets over rechtsvorm, 
niet over aantal personen 
dat in een bedrijf werkt.

Vennootschap
onder
firma (vof)

Als vennoot persoonlijk 
aansprakelijk voor schul-
den van vof. Ook als een 
andere vennoot deze 
heeft gemaakt. Een ven-
noot die toetreedt, is óók 
aansprakelijk voor schul-
den van vóórdat hij/zij 
toetrad.

Vennoten. Elke vennoot 
brengt geld, goederen of 
arbeid in de vof.

Elke vennoot betaalt 
inkomstenbelasting over 
het eigen deel van de 
winst. De vof betaalt btw.

Iedere vennoot is zelfstan-
dig ondernemer en heeft 
recht op aftrekposten en 
vrijstellingen zoals onder-
nemersaftrek, investe-
ringsaftrek en fiscale 
oudedagsvoorziening.

Vormvrij, bij voorkeur 
schriftelijk contract, 
eventueel notarieel. 
Handelsregister KvK.

Geen werknemersverze-
keringen. Via belasting-
aangifte premies voor 
volksverzekeringen. 

Man-vrouwfirma is een 
vof tussen partners. Als de 
Belastingdienst beide 
partners als zelfstandig 
ondernemer ziet, dan 
levert dit extra belasting-
voordeel op.

Maatschap Je gaat alleen verplichtin-
gen aan voor jezelf en niet 
voor andere maten. Alleen 
in bepaalde gevallen zijn 
de maten voor een gelijk 
deel aansprakelijk.

Maten. Elke maat 
brengt geld, goederen 
of arbeid in.

Elke maat betaalt inkom-
stenbelasting over het 
eigen deel van de winst. 
De maatschap betaalt 
btw.

Iedere maat is zelfstandig 
ondernemer en heeft 
recht op aftrekposten en 
vrijstellingen zoals onder-
nemersaftrek, investe-
ringsaftrek en fiscale 
oudedagsvoorziening.

Vormvrij, bij voorkeur 
schriftelijk contract, 
eventueel notarieel. 
Handelsregister KvK.

Geen werknemersverze-
keringen. Via belasting-
aangifte premies voor 
volksverzekeringen. 

Als een maat onbevoegd 
handelt, dan zijn de 
 anderen in principe niet 
aansprakelijk.

B.V. Het bestuur (bij onbe-
hoorlijk bestuur en 
 onterechte uitkering aan 
aandeelhouders). Niet 
persoonlijk aansprakelijk.

Directie. Vennootschapsbelasting, 
inkomstenbelasting over 
het salaris van de directie 
en over dividend.

Dividenduitkering is 
belastingtechnisch  
goedkoper dan salaris 
opnemen uit de B.V. Maar 
de Belastingdienst staat 
niet toe dat je geen of 
weinig salaris krijgt.

Notariële akte. 
Handelsregister KvK.

Geen werknemersverze  -
keringen, tenzij ontslag 
tegen wil van directeur-
aandeelhouder mogelijk 
is. Via belastingaangifte 
premies voor 
volksverzekeringen. 

Je kunt een B.V. alleen 
oprichten of samen met 
anderen. Als directeur ben 
je in dienst van de B.V. 

Coöperatie Het bestuur (bij onbe-
hoorlijk bestuur) en leden, 
tenzij je een coöperatie 
met beperkte aansprake-
lijkheid (BA) of uitgesloten 
aansprakelijkheid (UA) 
opricht.

Bestuur. Inkomstenbelasting. 
Leden betalen individueel 
inkomstenbelasting over 
hun eigen bedrijfsresul-
taat en winst die zij vanuit 
de coöperatie ontvangen.

Notariële akte. 
Handelsregister KvK.

Alleen in bepaalde geval-
len. Ben je lid-bestuurder 
met werknemerszelf-
bestuur, dan fictieve 
dienstbetrekking.

Je kunt met minimaal één 
partner een coöperatie 
oprichten. Hoogste 
 zeggenschap ligt bij 
de algemene leden- 
vergadering.

Welke rechtsvorm past  
bij jouw bedrijf? 
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1Hoeveel btw moet  
ik betalen?

Voor de levering van je product of dienst breng je btw in 
rekening bij je klanten. Daarnaast betaal je btw als je uit-
gaven doet voor je bedrijf, bijvoorbeeld inkopen of inves-
teringen. Bij de btw-aangifte, die je per kwartaal doet, 
geef je aan hoeveel btw je hebt ontvangen en betaald. 
Het verschil hiertussen is de btw die je moet afdragen 
aan de Belastingdienst of die je terugkrijgt.

2Welke onkosten mag  
ik aftrekken?

Kosten die je maakt om je bedrijf te runnen, zijn aftrek-
baar van je omzet. Denk daarbij aan zakelijke verzekerin-
gen, de huur van een bedrijfsruimte, het laten bouwen 
van een website. Maak je de kosten gedeeltelijk voor 
 privégebruik, zoals je rijbewijs halen, dan zijn deze deels 
óf helemaal niet aftrekbaar. Om aan te tonen dat je de 
kosten werkelijk hebt gemaakt, moet je altijd bonnen en 
facturen kunnen overleggen. Bewaar deze dus goed.

3Zijn er voor mij als ondernemer 
ook belastingvoordelen?

De startersaftrek, zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstel-
ling zijn een paar belastingvoordelen waar je voor in 
aanmerking kunt komen. Voor de zelfstandigenaftrek 
geldt bijvoorbeeld dat je door de Belastingdienst  
als ondernemer voor de inkomstenbelasting moet 
 worden aangemerkt en dat je moet voldoen aan het 
urencriterium van 1225 gewerkte uren in je bedrijf per 
kalenderjaar. 

4Werkruimte thuis?  
Even checken!

Werk je vanuit huis, dan zijn de kosten voor deze werk-
ruimte in een beperkt aantal gevallen aftrekbaar. De 
Belastingdienst maakt daarbij onderscheid tussen een 
koopwoning en een huurhuis. Bij een koopwoning 
 hanteert men de regel dat een werkruimte als zelfstandige 
ruimte beschouwd moet kunnen worden. Voor een huur-
huis gelden andere regels. Met de rekenhulp ‘werkruimte 
in de woning’ zie je welke kosten aftrekbaar zijn.

5Auto privé of op de zaak?
Staat je auto op de balans en rijd je hiermee meer 

dan 500 kilometer per jaar privé, dan mag je alle kosten 
zakelijk aftrekken. Wel geldt er een bijtelling, een percen-
tage van de cataloguswaarde van de auto, die bij je 
 inkomen wordt opgeteld en waar je inkomstenbelasting 
over betaalt. Rijd je meer privé dan zakelijk en zijn je 
autokosten lager dan de bijtelling, kies dan voor een 
auto op privé. Voor elke zakelijk gereden kilometer  
mag je dan € 0,19 opvoeren als kosten.

OndernemersCheck
Met de OndernemersCheck krijg je antwoord op de vraag 
of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. 
Onderwerpen als hoe zelfstandig ben je, wat is je onder
nemersrisico, de continuïteit van je bedrijf en hoe groot  
is je bedrijf, komen aan de orde. Check nu jouw situatie 
en kijk op welke aftrekposten je recht hebt. 
www.belastingdienst.nl/ondernemerscheck

Voor jezelf beginnen betekent dat je je ook 
moet verdiepen in zaken als belastingen. 

Om je alvast op weg te helpen geeft 
de Belastingdienst antwoord op de vijf 

meestgestelde vragen. 

Weet jij 
hoe het zit?
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‘Mijn accountant 
bespaart mij tijd’ 
‘Eerst deed ik de administratie van mijn bedrijf helemaal 
zelf, maar daar werd ik niet blij van. Toen heb ik alles uit
besteed aan een accountant, die me die energievretende 
zaken uit handen neemt. Een goede accountant denkt met 
je mee, is creatief en houdt de fiscale winst zo laag moge
lijk. Twee tips: archiveer je bonnetjes goed – tegenwoordig 
heb je handige bonnenapps om uitgaven te boeken en te 
scannen – en reserveer minimaal 25 procent van je omzet 
voor de inkomstenbelasting.’

Een goede bedrijfsadministratie geeft je een duidelijk 
overzicht van hoe je bedrijf ervoor staat. Wat komt 
er aan geld binnen, wat geef je uit, welke facturen 

zijn nog niet betaald, hoe hoog is je btw-aangifte. Maar 
ook: hoe berg je je documenten op, zodat je ze snel 
terugvindt? Bovendien kun je met een goede admini-
stratie correct en tijdig je belastingaangiften doen. En kun 
je aantonen dat je recht hebt op belastingvoordelen.
 
Zelf doen of uitbesteden?
Afhankelijk van je bedrijfssituatie, financiële kennis en tijd 
die je eraan wilt besteden, kun je je administratie goed 
zelf bijhouden. Zodra je je bij de Kamer van Koophandel 
en Belastingdienst hebt ingeschreven kun je een zakelijke 
rekening openen. Handig, want zo houd je privé en zake-
lijk goed gescheiden. Vervolgens zorg je dat je een aantal 
zaken goed bewaart, zoals je verkoop- en inkoopfacturen, 
bankafschriften, offertes, contracten, urenregistratie, 
belastingaangiften en -aanslagen, je zakelijke agenda  
en diverse bonnetjes van kosten. Door alles goed bij te 
houden heb je altijd een volledig overzicht van je bedrijfs-
voering. Dit geldt vooral voor bedrijven die factureren 
aan een beperkt aantal opdrachtgevers en weinig inkoop 
hebben. Het ligt anders bij bedrijven waar de in- en ver-
koop complexer is, die met het buitenland te maken 
 hebben en tientallen klanten en opdrachtgevers hebben. 
Een financieel expert, zoals een boekhouder of accoun-
tant, biedt dan uitkomst. Zij kunnen je ook adviseren 
welk boekhoudpakket bij jouw bedrijf past. Houd wel 
steeds voor ogen dat jij altijd verantwoordelijk blijft voor 
je bedrijfsadministratie. Maak dus duidelijke afspraken 
over wat en hoe je aanlevert, digitaal of niet, en bespreek 
samen de jaarrekening en belastingaangiften. ●

Zelf doen of 
uitbesteden?
Een overzichtelijke administratie is belang-
rijk voor je bedrijf. Maar waarom en wat 
komt er allemaal bij kijken?

Tips
•  Zelf je aangifte inkomstenbelasting doen? 

Gebruik de uitleg, rekentools en invultips op 
www.belastingdienst.nl/aangiftehulp 

•  Combineer je je bedrijf met een baan, studie of 
pensioen? Bekijk dan het webinar ‘Parttime 
ondernemen’ op www.ondernemersplein.nl/
onlineleren 

•  Tip: Er circuleren regelmatig spookfacturen. 
Voorkom deze en andere vormen van fraude: 
www.kvk.nl/fraude

Meer informatie
•  www.ondernemersplein.nl/administratie 
•  www.belastingdienst.nl/starters
•  www.belastingdienst.nl/rekenhulpen 
•  Video ‘Waar moet je op letten met administratie 

en belastingen?’ www.kvk.nl/youtube 
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Hoe ziet je 
factuur eruit?
De opdracht is voltooid; tijd om je factuur te sturen. In tegenstelling  
tot een offerte stelt de Belastingdienst een aantal eisen aan een factuur. 
Wat moet er allemaal op staan?

KONINKLIJKE TRAPPENFABRIEK ‘DE TREDE’ 
T.A.V. DIRECTEUR G. JANSSEN 
POSTBUS 1234, 7000 AA DOETINCHEM

 Harlingen, 2 januari 2017

Betreft: factuur voor jubileumboek

Periode: februari-maart 2017

Factuurnummer: 34-TREDE-20171231

Klantnummer: 20170054

• Tekstproductie (80 uur à € 70) € 5.600
• Ontwerp (vaste prijs) € 1.250
• 10 foto’s (à € 150) € 1.500
• Vormgeving (30 uur à € 60)  € 1.800
•  Drukkosten bij oplage 1000:

- papierkwaliteit ‘extra’ € 3.000
•  Kilometervergoeding  € 114

3x Harlingen-Doetichem (600 km, à € 0,19)
               +
Subtotaal  € 13.264
Korting 2% uurprijs € 148
               -
Subtotaal  € 13.116
Btw 21% € 2.753,10
               +
Totaal € 15.869,10

Gelieve bovenstaande bedrag binnen 14 dagen te voldoen op onze rekening. 
Vermeld bij betaling het factuurnummer en klantnummer.

Reclameren schriftelijk binnen 8 dagen.

Tekstbureau Henk Hermans • Vestdijk 101a • 8861 BM Harlingen • 0517 37 27 38 • info@henkhermans.nl • www.henkhermans.nl
IBAN: NL95 RABO 0381 9136 31 • BIC: RABONL2U • KvK-nummer: 12345678 • Btw-nummer: 0123456789NL

Vermeld de bedrijfs
naam en het adres 
van de opdracht
gever, inclusief de 
naam van je 
contactpersoon.

Tip: Geef elke klant 
een uniek nummer, 
dit vergemakkelijkt 
de verwerking in je 
administratie. 

Geef aan welk btw
tarief je in rekening 
brengt en wat het 
btwbedrag is. Zijn 
er verschillende 
btwtarieven van 
toepassing, vermeld 
dan de aparte bedra
gen. Let op: Ook over 
de gefactureerde 
reiskosten moet je 
btw berekenen.

Tip: Vermeld duide
lijk de betalings
termijn en dat bij 
betaling het factuur 
en klantnummer 
vermeld dienen te 
worden. Is de 
opdrachtgever  
het niet eens met  
de factuur, dan 
moet hij dit binnen 
8 dagen schriftelijk 
laten weten.

Geef aan waar de 
factuur voor is: 
welke diensten of 
producten heb je 
geleverd.

Omschrijf de hoe
veelheid producten 
of de geleverde 
diensten en in 
welke periode het 
werk plaatsvond. 

Verstuur je factuur 
op je briefpapier, 
met daarop je han
delsnaam, logo en 
vestigingsadres. Een 
postbusnummer is 
niet voldoende.

Vermeld het 
 factuurnummer; 
al je facturen zijn 
opeenvolgend 
genummerd.

Op de factuur vermeld je altijd je KvK en btwnummer, IBAN en bij 
 internationale betalingen de Bank Identificatie Code (BIC).

Zorg voor een 
 dagtekening: de 
datum waarop je de 
factuur verstuurt.

25www.kvk.nl

STAP 6  |  ADM
IN

ISTRATIE & BELASTIN
GEN



Kennen 
je klanten je 

spelregels?
Zolang alles goed gaat, lijken algemene 

voorwaarden niet zo belangrijk. Maar als 
er iets fout gaat – een late levering, een 

wanbetaler – heb je ze hard nodig. 
Algemene voorwaarden zijn een must.

Eigenlijk kun je algemene voorwaarden beschouwen 
als de spelregels waar jij en je klanten of opdracht-
gevers zich aan moeten houden. Die spelregels 

maak je zelf. Zo’n spelregel is bijvoorbeeld de betalings-
termijn. Of de levertijd. Of de manier waarop je het aan-
pakt als jij en je opdrachtgever het met elkaar oneens 
zijn. Je kunt vastleggen wat je wilt, zolang het niet onre-
delijk is. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Maar 
als er iets misgaat, ben je blij dat je ze hebt.

Brancheorganisaties
Omdat het niet praktisch is om iedere keer opnieuw de 
spelregels uit te leggen, stel je algemene voorwaarden 
op. Dat hoef je overigens niet altijd zelf te doen. Veel 
brancheorganisaties hebben algemene voorwaarden 
opgesteld, zoals Bovag voor garagebedrijven of ANKO 
voor kappers. Leden van een brancheorganisatie zijn 
vaak verplicht om te werken met de algemene voor-
waarden van de branche. 

Tips
•  Maak je gebruik van standaard algemene 

voorwaarden of stel je deze zelf op, laat ze 
dan door een jurist controleren. Moet je  
er onverhoopt een beroep op doen, dan 
moeten ze wel kloppen!

•  Gebruik je algemene voorwaarden bij online 
verkopen? Laat je klant tijdig instemmen met 
een vinkje en bied de mogelijkheid om ze 
online in te zien of per e-mail toe te sturen.

•  Brancheorganisaties hebben vaak algemene 
voorwaarden voor hun leden opgesteld.  
Ook dat kan een reden zijn om lid te worden. 

Meer informatie
•  www.kvk.nl/algemenevoorwaarden

Checklist
Algemene voorwaarden bevatten doorgaans  
afspraken over:
•  Aansprakelijkheid 
•  Betalingstermijnen en incassokosten
•  Levertijd 
•  Garantie 
•  Afwikkeling van geschillen
•  Eigendomsrechten

Informeren
Je klanten of opdrachtgevers moeten natuurlijk wel 
weten wat je algemene voorwaarden zijn. Volgens de wet 
moet een klant over je voorwaarden beschikken vóórdat 
hij met jou in zee gaat. Stuur of mail de algemene voor-
waarden daarom mee met je offerte als je voor het eerst 
met een opdrachtgever te maken krijgt. Vermeld ook op 
al je uitingen – offertes, briefpapier, facturen, website, 
Facebook – dat de algemene voorwaarden van toepas-
sing zijn op je werk. Zorg er ook voor dat je opdracht-
gevers de voorwaarden gratis kunnen inzien. Dat kan 
door ze mee te sturen, ze op je website te plaatsen of ze 
af te drukken op de achterkant van je offertes of je brief-
papier. Je kunt je algemene voorwaarden in bewaring 
geven aan de Kamer van Koophandel of de rechtbank. 
Dan kan je opdrachtgever ze opvragen en jij kunt bewij-
zen dat je ze niet tussentijds hebt veranderd. ●
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Je stoot een kop koffie om
Dat is vervelend, vooral omdat het gebeurt bij een van je 
klanten. Verschrikt kijk je naar de bruine vlek op het 
nieuwe beige tapijt. Je voelt je enorm opgelaten. 
Gelukkig heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzeke-
ring. Dat is eigenlijk hetzelfde als de aansprakelijkheids-
verzekering die je privé hebt. Daarmee ben je verzekerd 
voor schade die je aanricht bij anderen. Schade die je in 
werksituaties veroorzaakt, valt echter niet onder je privé 
aansprakelijkheidsverzekering. Daarvoor sluit je een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. 
Premie: vanaf € 7,50 per maand.

Je opdrachtgever is boos
Zijn gasten hebben gegeten van de schaaldiersalade die 
jouw cateringbedrijf geleverd heeft en daarna werden  
ze ziek. En nu stelt hij jou aansprakelijk. Gelukkig heb je 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarmee 
ben je verzekerd voor schade die ontstaat bij het uit-
oefenen van je vak. In dit voorbeeld is het de cateraar, 
maar het kan ook de aannemer zijn die een balkon 
bouwt dat de dag erop naar beneden stort. Of de 
schoonheids specialiste, die een crème gebruikt waar 
haar cliënt  allergisch voor is.
Premie: van € 25,- tot honderden euro’s per maand, 
afhankelijk van je beroep.

‘Met mijn algemene 
voorwaarden schep ik 
duidelijkheid’
‘Als fiscaal juriste adviseer ik ondernemers in de creatieve 
sector over fiscale constructies als contracten, verzekerin
gen en algemene voorwaarden. Weet je dat ik de algemene 
voorwaarden van mijn eigen dienstverlening door een 
externe jurist heb laten chec
ken? Die kijkt met een kritische 
blik. Heel belangrijk, want 
algemene voorwaarden geven 
jou en je klanten duidelijkheid 
en zekerheid. Ten slotte een  
tip voor alle starters: sluit een 
bedrijfsaansprakelijkheids
verzekering af. Daarmee 
bescherm je je onderneming 
tegen financiële risico’s door 
schade en klachten.’ 
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Zekerheid  
is soms 
te koop

Als ondernemer ga je risico’s niet 
uit de weg. Maar sommige risico’s kun je 

niet uitsluiten of vermijden. Dus sluit 
je een verzekering af. 

Damaira Nicole Anijs, 
directeur/fiscaal juriste bij 
DNA Community, Amsterdam.



Je krijgt een brief van een 
advocaat
Die mooie foto op je website had je niet mogen gebrui-
ken, want het copyright ligt bij de fotograaf. Daar heb je 
niet bij stilgestaan. Voordat je het weet, ben je verwik-
keld in een juridische procedure. Gelukkig heb je een 
zakelijke rechtsbijstandsverzekering. Die biedt juridische 
ondersteuning of vergoedt de kosten van een advocaat 
als je rechtsbijstand nodig hebt. Misschien heb je privé 
ook een rechtsbijstandsverzekering, maar die geldt 
alleen in privésituaties. 
Premie: € 15,- tot € 50,- per maand
 
Je wordt ziek
Aanvankelijk doe je alsof er niets aan de hand is en werk 
je door. Na een tijdje lukt dat niet meer. Volgens je huis-
arts moet je je erbij neerleggen dat je voorlopig rust nodig 
hebt. Maar niet werken betekent dat je geen inkomen 
hebt. Gelukkig heb je een arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ring die zorgt voor een inkomen als je door ziekte niet 
kunt werken. Werknemers komen in zo’n situatie in de 
Ziektewet, maar ondernemers moeten zelf iets regelen. 
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn niet goedkoop. 
Maar de premie wordt een stuk lager als je kiest voor een 
wachttijd. Dan laat je de uitkering niet ingaan zodra je ziek 
bent, maar bijvoorbeeld pas na twee maanden. 
Premie: ruim € 210,- per maand voor een 30-jarige 
ondernemer die een uitkering wil van € 28.000,-  
per jaar.

Je krijgt AOW
Je bent eigen baas, dus er is niemand die zegt dat je met 
pensioen moet. Misschien wil je nog een tijdje werken. 
Maar of het nu op je 67e is of later, op een dag ga je met 
pensioen. Dan krijg je AOW. Dat is fijn, maar het is geen 
vetpot. Gelukkig heb je een pensioenvoorziening. Dat 
kan van alles zijn. Misschien doe je aan banksparen (geld 
voor later op een geblokkeerde bankrekening), mis-
schien heb je koopsompolissen, spaargeld of aandelen. 
Of van alles wat. Werknemers bouwen bijna altijd auto-
matisch pensioen op, ondernemers moeten daar zelf 
voor zorgen. 
Premie: hoeveel je reserveert bepaal je zelf. 
Pensioenvoorzieningen zijn fiscaal aftrekbaar.  
Op www.belastingdienst.nl kun je je fiscale  
ruimte berekenen.  

Tips
•  Je persoonlijke verzekeringen gelden niet 

voor je bedrijf. Als ondernemer moet je je 
voor zakelijke risico’s apart verzekeren. Bekijk 
welke verzekering in jouw situatie relevant is. 
www.kvk.nl/verzekeringen

•  Neem jaarlijks je verzekeringen onder de 
loep. In de praktijk komt het voor dat jij en/of 
je goederen veel te laag verzekerd zijn en 
ben je dus onderverzekerd. Denk daarbij ook 
aan de verzekering van je inventaris. 

Meer informatie
•  www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl 
•  Video ‘Hoe onderneem je zonder risico’s?’ 

www.kvk.nl/youtube
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Intellectueel 
eigendom
‘Sollicitatiebrieven zijn vaak erg for-
meel. Werkgevers krijgen daardoor 
niet zo’n goed beeld van een kandi-
daat,’ aldus Pieter Dijkhuis (30). 
‘Eind 2016 heb ik daarom XpressY 
gelanceerd: een webbased applicatie 
die mensen helpt om hun  verhaal 
op een eigentijdse manier te 
vertellen.’

Buitenlandse 
gebruikers
Het idee voor de applicatie kreeg 
Pieter in het voorjaar van 2015. De 
ontwikkeling duurde anderhalf jaar 
en gaandeweg kwam hij ook aardig 
wat juridische vraagstukken tegen. 
‘Want hoe stel je de juiste voorwaar-
den op als je product zich niet 
alleen op Nederlandse, maar ook 
buitenlandse gebruikers richt? Hoe 
werkt de Nederlandse cookiewet 
precies? En hoe ga je om met de 
bepaling dat het intellectueel eigen-
dom van software bij de makers ligt, 
dus bij degenen die de code hebben 
geschreven?’ Om erachter te komen 
wat aandachtspunten zijn bij het 
opstellen van voorwaarden, heeft 

Dijkhuis voorbeelden gezocht van 
vergelijkbare applicaties. ‘Ik ben 
daar met een stofkam doorheen 
gegaan. Vervolgens heb ik aan de 
hand van die voorbeelden mijn 
eigen voorwaarden geschreven  
en die aan een jurist voorgelegd.’

Grijs gebied
De cookiewet zorgde voor een wat 
grotere uitdaging. ‘Als je ook maar 
iets van analysetools op je website 
plaatst, moet je formeel toestem-
ming vragen aan de gebruiker. Dat 
was dus duidelijk. Wat ik wel lastig 
vind, is dat je verschillende niveaus 
van cookies hebt. Om me goed in 

de materie in te lezen, heb ik een 
boek van juridisch adviesbureau 
ICTRecht aangeschaft. Daarna heb 
ik ook nog met wat juristen lopen 
sparren. In mijn ogen blijft er nog 
steeds een grijs gebied. Het blijft 
vaag hoe je de aanpassing in de 
cookiewet in de praktijk moet inter-
preteren. Maar ik weet nu wel hoe 
ik daarmee om moet gaan.’ En het 
probleem met het intelle ctueel 
eigendom van de programmeurs 
die Dijkhuis had ingehuurd om  
de software te schrijven? ‘Voor de 
lancering hebben ze allemaal een 
verklaring ondertekend. Dat was 
part of the deal.’

Starters over hun  
wettelijke verplichtingen
Aan welke eisen moet je als starter voldoen? Dat verschilt per  branche. En die 
wettelijke verplichtingen zijn lang niet altijd even  toegankelijk geformuleerd. 
Twee ondernemers over hoe ze met die lastige materie omgaan.

Startersmagazine 201730

‘De Nederlandse cookiewet 
blijft een beetje vaag.’



Websites en 
instanties
Gladde vloeren stroever maken, 
onder andere in sauna’s, dat doen 
Edwin van Noord (48) en John 
Bruins (55) met hun bedrijf, 
MaxxGrib Floor Safety. Edwin: 
‘Iedereen is weleens op een natte 
vloer uitgegleden. Veel mensen 
 reageren dus enthousiast als we 
vertellen wat we aan het doen zijn. 
Zo kwamen we ook op het idee om 
in de toekomst de door ons uit 
Amerika geïmporteerde antislip-
producten op de Nederlandse 
 consumentenmarkt te brengen.’

Aansprakelijkheid 
afdekken
‘De antislip-producten waar we 
mee werken, zijn allemaal in de 
Verenigde Staten ontwikkeld, 
getest en goedgekeurd,’ vervolgt 
Edwin. ‘Nu is de juridische claim-
cultuur in dat land ongekend hoog, 
vooral na een ongeval. Wat dat 
betreft maken we ons geen zorgen. 
In Nederland is er op dit moment 
een norm, NEN 7909, waarin wordt 
omschreven hoe stroef een vloer 
moet zijn. Na onze antislip-behan-
deling zitten wij ruimschoots boven 
die norm. Ook daar hoeven we ons 
geen zorgen te maken. Wel hebben 
we voor de zekerheid een goede 

aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Vrijwillig, want zo’n ver-
zekering is in deze branche niet 
verplicht.’

Ondernemingservaring
Maar hoe het precies zit met de 
wettelijke regels voor het doorver-
kopen van geïmporteerde produc-
ten? Dat blijkt nog wel een flink 
uitzoekwerk, weet Edwin: ‘We heb-
ben weliswaar veel ondernemers-
ervaring, maar we komen allebei 
uit een andere branche. John heeft 
jarenlang eigen horecazaken en 
bloemenwinkels gehad en ik was 
eigenaar van een engineering-
bedrijf in de olie-industrie.’ Lachend: 
‘Een jaar geleden vloog ik nog als 
directeur de wereld rond en tegen-
woordig zijn we in winkelcentra, 
sauna’s en badkamers aan het 
werk. Hartstikke leuk, maar wel een 
omschakeling. En als we straks 
inderdaad de antislip-producten 
ook aan consumenten gaan door-
verkopen, moeten we wel weten 
welke wettelijke eisen daarvoor 
gelden. Wat zetten we op de labels? 
En moeten de producten nog een 

Europees CE-nummer krijgen? 
Onze eerste ingeving was de KvK 
bellen, als vraagbaak voor mkb’ers. 
Dat bleek een goede zet, want 
onlangs stuurde onze contact-
persoon bij de KvK een mail waarin 
zij netjes op een rij had gezet welke 
websites en instanties ons verder 
kunnen helpen. We weten dus wat 
ons te doen staat.’ ●

Tips
•  Surf voor een handig 

overzicht van wettelijke 
eisen per branche:  
www.kvk.nl/
brancheinformatie 

•  Welke eisen en diploma’s 
worden voor mijn 
beroep gevraagd?  
www.ondernemersplein.
nl/beroepseisen 

•  Houd rekening met 
 wettelijke regels voor 
verkopen op afstand: 
www.kvk.nl/webwinkel

Starters over hun  
wettelijke verplichtingen
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Tips
•  Tijdens het seminar ‘Goede start met de 

Belastingdienst’ krijg je informatie over 
belastingen en fiscale regelingen. 

•   Op www.ondernemersplein.nl/onlineleren 
vind je webinars over fiscale onderwerpen.

Meer informatie
•   www.kvk.nl/inschrijven 
•  www.belastingdienst.nl/starters 

Alles over het Handelsregister

33www.kvk.nl

Waarom schrijf ik mijn bedrijf in?
Heb je met je eigen bedrijf als primair doel zelfstandig 
goederen of diensten te leveren aan anderen en hiermee 
(op termijn) winst te maken, dan ben je wettelijk verplicht 
je in te schrijven in het Handelsregister. Het Handels-
register biedt zo de nodige waardevolle infor matie voor 
de overheid en voor jou.

Hoe schrijf ik mijn bedrijf in?
Wil je een eenmanszaak, vennootschap onder firma 
(vof), maatschap of commanditaire vennootschap (cv) 
inschrijven, dan vul je op www.kvk.nl/inschrijven je 
gegevens zo uitgebreid mogelijk in. Vervolgens kun je 
online een afspraak maken voor de inschrijving. Alle 
 vennoten/maten van een vof, maatschap of cv moeten 
persoonlijk aanwezig zijn bij de inschrijving én een 
 geldig legitimatiebewijs tonen. 

Wanneer moet ik me inschrijven?
Uiterlijk één week voor tot een week na de daadwerkelijk 
start, schrijf je de onderneming in bij de Kamer van 
Koophandel.

Onderneming ingeschreven: en dan?
Houd je bedrijfsgegevens up-to-date. Iedereen met wie 
jij zakendoet, en andersom, mag afgaan op de juistheid 
van de gegevens zoals die in het Handelsregister staan. 
Wijzigingen kun je eenvoudig doorgeven op www.kvk.nl/
wijzigen. Twijfel je hoe je de gegevens moet aanleveren 
of invullen? Bel dan met 088 585 15 85. 

Weet met wie je zakendoet! 
Het Handelsregister is onontbeerlijk bij het sluiten van 
overeenkomsten, het opstellen van contracten en 
natuurlijk voor je debiteurenbeheer. Met je toegangs-
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code voor het Handelsregister heb je permanent toe-
gang tot de juridische en financiële gegevens van jouw 
klanten en leveranciers. 

Moet ik me ook aanmelden bij de 
Belastingdienst?
Je hoeft je niet apart aan te melden, je gegevens worden 
na je inschrijving automatisch doorgegeven aan de 
Belastingdienst. Je ontvangt bij de inschrijving je btw-
nummer en binnen twee weken een inlognaam en 
wachtwoord voor je persoonlijke beveiligde omgeving 
waar je je aangiften doet. ●

Inschrijven doe je zo!
Wanneer je voor jezelf begint, schrijf je je – in vrijwel alle gevallen – eerst in 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in. Deze registratie bevordert 
de rechtszekerheid bij het zakendoen. 

http://www.ondernemersplein.nl/onlineleren
http://www.kvk.nl/inschrijven
http://www.belastingdienst.nl/starters


Als Tim van den Heuvel in 2015 een idee heeft voor 
een online platform voor boodschappen, 
SuperBuddy, gaat hij samen met twee compag-

nons aan de slag om het uit te werken. Buddy’s, de 
bezorgers, zijn vooral studenten en 50+’ers die voor een 
leuke verdienste boodschappen willen doen voor ande-
ren. SuperBuddy zelf verdient aan de commissie die 
 aangesloten supermarkten afdragen. Via crowdfunding 
halen ze een € 100.000,- op bij zestien investeerders die 
groeipotentie in het jonge bedrijf zien. Het initiatief is nu 
nog alleen actief in Zwolle, maar breidt begin 2017 uit 
naar andere steden. 

Bepaal je doelgroep
‘Voor SuperBuddy hebben we uiteraard onderzoek 
gedaan en daarnaast met een aantal dingen geëxperi-
menteerd,’ vertelt Tim. ‘Zo hebben we bewust gekozen 
voor een soft launch, dus geen grote feestelijke opening 
met veel bombarie en publiciteit, maar gewoon begin-
nen. Dat hielp ons om kinderziekten te herkennen en 
aan onze dienstverlening te sleutelen. Vanaf de start 
experimenteren we met allerlei strategieën en leren we 
van onze missers. We zijn de straat op gegaan om te 
 flyeren én hebben advertenties op Facebook gezet  
om direct in contact te komen met potentiële klanten. 

Gezocht: 
klanten

Zonder klant geen omzet, zonder omzet 
geen bedrijf. Zo simpel is het. Je eerste stap 

is dus het vinden van potentiële klanten. 
Tim van den Heuvel, eigenaar van online 

boodschappenplatform SuperBuddy, 
deelt zijn ervaringen met klantpanels, 

 experimenten, netwerken en social media.

Het bleek dat flyers voor ons niet werkten, maar panels 
weer wel. Die leveren ontzettend veel waardevolle infor-
matie op over behoeften van consumenten. Mensen 
 vinden het vaak leuk om mee te doen aan een panel, 
maar toch geven we ze als dank een kleinigheid.’

Onderzoek wat werkt
Met enquêtes en panels leer je je potentiële klanten dus 
kennen. Willen ze advies? Zijn ze uit op een lage prijs? 
Gaat gemak voor alles? Kunnen ze makkelijk om je bedrijf 
heen naar andere aanbieders overstappen? Tim: ‘Op de 
antwoorden op dit soort vragen hebben we onze klanten-
werving moeten aanpassen. Onze doelgroep zijn druk-
bezette mensen, vaak tweeverdieners en gezinnen, maar 
ook mantelzorgers. De eerste groep is onder de veertig 
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jaar, de tweede groep vaak al wat ouder. Daar passen we 
onze marketing op aan. Bij mantelzorgers werkt bijvoor-
beeld mond-tot-mondreclame het beste, voor ouderen 
richten we ons direct tot zorginstellingen. Voor de ene 
groep is het gemak belangrijk, voor de andere tellen ook 
de sociale aspecten. We blijven doorgaan met onze klan-
tenpanels om hun behoeften en overwegingen in het 
vizier te houden. Om die reden bezorgen wij zelf zo nu en 
dan ook als buddy boodschappen. Dat is de enige 
manier om te zien wat er speelt in je markt.’

Blijf flexibel
Met een goede voorbereiding benader je de juiste klan-
ten. Maar het kan ook gebeuren dat je gaandeweg erach-
ter komt dat je product of dienst ook, of misschien wel 

beter, bij een andere klantenkring past. ‘De start van 
SuperBuddy was een leerschool,’ vertelt Tim, ‘vandaar 
dat ik nog voordat de eerste boodschappen werden 
bezorgd, wilde weten waar de beste kansen lagen. Mijn 
team en ik zochten daarom vroegtijdig contact met 
potentiële klanten.’ Een stap verder gaat co-creatie,  
ofwel samen met klanten een product ontwikkelen.  
Een andere optie is launching customer: samen met  
een – vaak grote – eerste klant lanceer je het product. 
Het voordeel is dat andere klanten zien dat een serieuze 
klant toekomst in je ziet. Dat wekt vertrouwen. Tim: 
‘Vertrouwen is sowieso heel belangrijk in onze markt.  
We moeten mensen met onze kwaliteit overtuigen, onze 
beloften waarmaken en verwachtingen overstijgen. Dat 
doen we niet met korting, maar door klanten die nieuwe 
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‘Via enquêtes en 
klantenpanels leren we onze

klanten goed kennen.’



Tips
•  Breng je afnemers in kaart naar relevante 

 kenmerken en behoeften.
•   Bedenk een originele actie die goed is voor  

je publiciteit.
•  Onderzoek welke sites door jouw klanten 

 worden bezocht en adverteer daar.
•  Koester social media. Plaats relevante teksten 

en originele foto’s, illustraties en video’s. 

Meer informatie
•  www.ondernemersplein.nl/marketing 
•  www.kvk.nl/adressenbestand 
•  Video ‘Hoe kom je aan klanten?’  

www.kvk.nl/youtube

klanten aanbrengen te belonen. Zo krijg je fans, en dat is 
eigenlijk nog beter dan klanten.’

Bepaal je mediastrategie
Nadat je het koopgedrag van je klanten hebt onderzocht, 
kijk je welke mediastrategie daar vervolgens het beste bij 
past: een schot hagel of gerichte aanpak? ‘Beide kunnen 
werken, maar het loont altijd om de effectiviteit van je 
media- en marketinginspanningen te meten,’ legt Tim uit, 
‘anders jaag je wel heel snel je budget erdoorheen. Zelf 
meten we alles en experimenteren we met data. Dat is  
de enige manier om er echt achter te komen waarom de 
ene klant zich aanmeldt en waarom een andere klant over-
weegt af te haken. Zo kwamen we erachter dat AdWords 
voor ons niet werkt, onze business is nog te onbekend bij 
het grote publiek. Facebook werkt voor ons veel beter, 
omdat we daar kunnen uitpakken over ons concept, het 
bevordert het bewustzijn onder consumenten, van: oh, 
zoiets bestaat dus ook, handig! En kijk, ze bezorgen ook 
nog eens met een duurzame bakfiets, en geen diesel-
bestelwagen! Wat dat betreft zijn we ook heel aaibaar;  
er zit een sociaal en duurzaam aspect aan onze business 
en dat levert naast sympathie ook gratis publiciteit op.’

Netwerken en pitchen
Nog een paar laatste tips van Tim: ‘Je klantenwerving 
begint al bij het eerste idee. Deel daarom je idee vanaf 
het begin. Oefen in het pitchen van een heldere bood-
schap, treedt vooral naar buiten. Ik ben blij dat ik 
SuperBuddy met twee compagnons ben gestart, want 
het is enorm veel werk. We gingen naar alle supermarkten 
en potentiële klanten, terwijl we tegelijkertijd buddy’s 
moesten werven en een organisatie opbouwen. Het 
allerbelangrijkst is om op zoek te gaan naar eerlijke 
feedback. Dus naar klanten zelf. Die zijn altijd eerlijk, 
mits je er echt om vraagt. Hetzelfde geldt voor investeer-
ders; die hebben veel ervaring en een groot netwerk en 
brengen je weer in contact met de juiste mensen. Met 
netwerken op zich heb ik niet zo veel. Je kunt allerlei 
 bijeenkomsten aflopen, maar als je geen vooronderzoek 
doet en niet gericht werkt, kom je nergens.’ Tot slot: het 
werven van nieuwe klanten kost meer moeite, tijd en 
geld dan het onderhouden van je bestaande klanten. 
Tim: ‘Koester je klanten. Zeg het eerlijk als iets misgaat 
en maak het altijd goed.’ ●

‘Een persoonlijke 
benadering vindt 
men prettig’ 
‘In september 2016 ben ik gestart met mijn eigen auto
poetscentrale en webshop in poetsmiddelen. Om mijn 
naamsbekendheid te vergroten, ben ik actief op social 
media. Ik vlog en sommige filmpjes zijn meer dan 
7.000 keer bekeken. De particuliere markt weet ik goed te 
bereiken, de zakelijke markt is taaier. Ik heb geflyerd en 
gemaild, maar dat leverde weinig op. Een adviseur van de 
Kamer van Koophandel wees me op branchebijeenkom
sten en ondernemersborrels, onder meer via de gemeente. 
Een nieuwjaarsborrel lijkt me een prima gelegenheid om 
 autodealers uit de omgeving te ontmoeten. Ook ga ik hen 
telefonisch benaderen. Of ik stap bij ze binnen. Zo’n per
soonlijke benadering leidt vast tot concrete afspraken.’

Dennis Bos, Dirty Car 
Fighter, Zaandam: 
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Een offerte 
opstellen
In je offerte beschrijf je wat jij en je potentiële klant met elkaar hebben 
afgesproken over werkzaamheden, planning en kosten. Zo voorkom je 
dat er later onduidelijkheid ontstaat. 

KONINKLIJKE TRAPPENFABRIEK ‘DE TREDE’ 
T.A.V. DIRECTEUR G. JANSSEN 

POSTBUS 1234, 7000 AA DOETINCHEM

Harlingen, 10 januari 2017

Betreft: offerte voor een jubileumboek

Geachte heer Janssen, 

Op 4 augustus jl. hadden wij een prettig gesprek, waarin u aangaf voor het 100-jarig bestaan van 
Koninklijke  Trappenfabriek De Trede een jubileumboek wilt laten maken. In onderstaande offerte 
laat ik u graag zien wat Tekstbureau Henk Hermans daarin voor u kan betekenen.

UW VERZOEK 
In ons gesprek vertelde u over de rijke historie van het familiebedrijf dat volgend jaar een eeuw 
bestaat. U wilt deze geschiedenis laten vastleggen in een mooi herdenkingsboek, dat tegelijkertijd 
een visitekaartje is van uw bedrijf.

ONS AANBOD
Tekstbureau Henk Hermans heeft veel ervaring met het produceren van jubileum- en herdenk-
ingsboeken en beschikt over een uitgebreid netwerk van partners. De omvang van het boek zal 
70  pagina’s bedragen, waarin de geschiedenis wordt beschreven en bestuurders worden gepor-
tretteerd. Onze vormgevers maken een exclusief ontwerp, onze fotografen zullen de 10 benodigde 
 portretten verzorgen. Voor het overige wordt gebruikgemaakt van bestaand beeldmateriaal. De 
oplage wordt 1000 exemplaren. Voor de papiersoort is nog geen keuze gemaakt, vandaar dat in 
deze offerte drie prijsindicaties zijn opgenomen. Alle teksten worden door u persoonlijk gefiatteerd.

BEGROTING
• Tekstproductie (80 uur à € 70)  € 5.600
• Uniek ontwerp (vaste prijs)  € 1.250
• 10 foto’s (à € 150)  € 1.500
• Vormgeving (30 uur à € 60)  € 1.800
• Drukkosten bij oplage 1000

- papierkwaliteit ‘normaal’   € 2.500 
- papierkwaliteit ‘extra’   € 3.000
- papierkwaliteit ‘superb’   € 3.500

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw en reiskosten (€ 0,19/km). Indien u binnen 5 werkdagen akkoord 
geeft op deze offerte ontvangt u een eenmalige korting op de uurprijs van 2%. De betalingstermijn 
is 14 dagen na factuurdatum. Deze offerte is geldig tot 4 weken na dagtekening van deze offerte.

Ik hoop dat deze offerte u aanspreekt en dat we met elkaar een prachtig boek gaan maken! Bij 
deze nodig ik u graag uit de offerte te ondertekenen en te retourneren naar bovenstaand adres. 

Ondergetekenden verklaren hiermee akkoord te gaan met de in deze offerte genoemde afspraken. 

De heer Janssen:    Tekstbureau Henk Hermans:
Datum:     Datum:

Bijlage: algemene voorwaarden

Tekstbureau Henk Hermans • Vestdijk 101a • 8861 BM Harlingen • 0517 37 27 38 • info@henkhermans.nl • www.henkhermans.nl
IBAN: NL95 RABO 0381 9136 31 • BIC: RABONL2U • KvK-nummer: 12345678 • Btw-nummer: 0123456789NL 

Maak duidelijk dat 
het om een offerte 
gaat en voor welke 
dienst of product 
het is.

Laat zien dat je de 
vraag van de klant 
hebt begrepen. Dit 
maakt de offerte 
persoonlijker.

Stuur een offerte die 
direct ondertekend 
kan worden. Dan 
heb je sneller de klus 
binnen. Bij grote en 
ingewikkelde maat
werkopdrachten 
maak je een offerte 
op hoofdlijnen en 
onderhandel je over 
een gedetailleerd 
contract.

Vermeld expliciet de 
betalingsvoorwaar
den en stuur je alge
mene voorwaarden 
mee. Geef aan tot 
welke datum het 
offerteaanbod gel
dig is. Een offerte is 
rechtsgeldig zodra 
beide partijen hier 
een akkoord op 
geven. 

Sluit af met een per
soonlijke boodschap 
die de klant tot 
actie prikkelt.

Refereer aan een 
eerder contact met 
de opdrachtgever.

Maak je begroting 
zo inzichtelijk 
mogelijk. Splits ook 
hier de diverse 
onderdelen en bij
behorende prijzen.

Verstuur een offerte 
op brief papier met 
adres en contact 
gegevens.

Doe een zo concreet 
mogelijk voorstel 
dat goed aansluit 
op de door de klant 
aangegeven wen
sen. Door de offerte 
uit te splitsen in 
diverse onderdelen, 
geef je de klant de 
mogelijkheid te kie
zen, bijvoorbeeld 
als de hele offerte 
hem te prijzig is.

Meer informatie: www.ondernemersplein.nl/offertemaken

Zorg voor een dag
tekening met plaats.
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‘Ruim een jaar geleden stond ik 
op het punt dat ik me afvroeg: 
wat wil ik doen  op deze 

wereld? Met vrienden,  coaches en 
familie heb ik erover gepraat en 
eigenlijk was de boodschap steeds: 
ga iets doen wat je écht leuk vindt. 
Omdat ik graag een singlespeed 
fiets wilde en nergens het juiste 
exemplaar kon vinden, besloot ik er 
zelf een te bouwen. Ik kreeg zo veel 
enthousiaste reacties, voor ik het 
wist had ik vijf speciale fietsen 
gebouwd. Een bijzonder project was 
het weer opbouwen van een fiets-
frame van de overleden broer van 
iemand, een fan van custom fixies 
en singlespeeds. Samen hebben we 
het frame weer opgebouwd en het 
tot een mooie, blijvende herinnering 
aan zijn broer gemaakt.’

Focus op passie
‘Mijn hobby liep uit de hand en ik 
vroeg me af: past dit echt bij mij, kan 
en wil ik hierin verder? Het antwoord 
was ja, maar ik realiseerde me tege-
lijkertijd dat er veel bij komt kijken. 
Je moet een bedrijfsnaam verzinnen, 
een logo ontwerpen, je inschrijven, 
je administratie en belastingen 
doen, social media optuigen, leve-

ranciers zoeken, klanten werven 
noem maar op. Bij de Kamer van 
Koophandel heb ik aardig wat hulp 
gehad, al meteen bij het inschrijven. 
Ook ben ik naar de Startersdag 
geweest. Daar kreeg ik relevante 
informatie over wat er allemaal bij 
komt kijken als je voor jezelf begint. 
Van iets heel simpels als hoe je fac-
tuur eruit moet zien tot het vinden 
van klanten. Daarnaast is onderne-
men voor mij ook dingen zelf uitzoe-
ken, op je eigen manier. Je moet 
initiatief durven nemen, de energie 

en de wil hebben om iets te berei-
ken. De Kamer van Koophandel is 
daarbij een handige vraagbaak, 
maar het opzetten van je eigen 
bedrijf doe je zelf. Daar leer je ook 
van. Zo weet ik nu dat ik niet te veel 
tijd moet besteden aan dingen die 
ik niet goed kan, maar een ander 
juist wel. Bijvoorbeeld mijn website 
madebyframe.nl bouwen. Door dat 
uit te besteden, bespaarde ik veel 
tijd en dus geld. Ik focus me echt op 
mijn passie, het maken van fietsen 
met een verhaal, een herinnering.’ ●

‘Ondernemen 
is initiatief nemen’

Met zijn bedrijf FRAME Bikes maakt Justin van den Born (34) fietsen met een verhaal. 
Een uit de hand gelopen hobby: ‘Ik kan er mijn creativiteit in kwijt, werk samen met 
mensen en krijg er veel energie van.’ 

‘Elke fiets krijgt 
een tweede leven, met 

een mooi verhaal.’

DOEN WAT JE ECHT LEUK VINDT
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Informatie op maat
Elke ondernemer begint vanuit een eigen situatie  
met specifieke aandachtspunten. Of je nu start vanuit 
loondienst of een uitkering, voor het eerst of na eerdere 
startups: elke start begint op www.kvk.nl/starten

Seminars
Tijdens het seminar ‘Een eigen bedrijf starten’ krijg 
je tips over onder meer marketing, het schrijven 
van een goed businessplan, financieringsvormen 
en belastingzaken. Kijk voor data en locaties op 
www.kvk.nl/evenementen 

Webinars
Een webinar is een online bijeenkomst waar je meer 
informatie krijgt over bijvoorbeeld een bedrijf starten, 
een webwinkel beginnen of hoe je een bedrijf start 
 vanuit de WW: www.ondernemersplein.nl/onlineleren

Ondernemersverhalen
Je leert het meest van de praktische en inspirerende 
verhalen van andere, startende, ondernemers: 
verhalen.ondernemersplein.nl 

Video’s
In tien stappen een bedrijf starten. Het kan. En het  
wordt behalve in dit magazine ook in duidelijke 
video’s uitgelegd: www.kvk.nl/youtube

Evenementen
In één dag(deel) geïnformeerd en geïnspireerd worden 
tijdens bijvoorbeeld De Startersdag, Road2Bijeenkomsten 
of bijeenkomsten over financiering of innovatie. 
Raadpleeg de data en locaties in de agenda op  
www.kvk.nl/evenementen 

Handelsregister
Met een gratis code heb je toegang tot onder meer het 
Handelsregister en vind je een tool om adressen te 
selecteren: www.kvk.nl/toegangscode. Je kunt ook 
de KvK App Handelsregister downloaden, hiermee 
krijg je direct toegang tot het Handelsregister:  
www.kvk.nl/apphandelsregister 

Wijzigingsformulier
Wil je je ondernemings- en vestigingsgegevens wijzigen? 
Dat kan gemakkelijk via www.kvk.nl/wijzigen 

KvK Nieuws
Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen met de 
digitale nieuwsbrieven op www.kvk.nl/nieuwsbrieven 

Persoonlijk advies
Wil je sparren met een adviseur op het gebied van 
 starten, groei, financiering, handel met het buitenland, 
innovatie of veilig zakendoen? Bel (088) 585 22 22 
of mail groei@kvk.nl
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KvK biedt ondersteuning
Wist je dat de KvK en het Ondernemersplein via vele kanalen informatie aanbieden? 
Van seminars tot webinars en van (online)  evenementen tot apps. Een kleine selectie.

MEER INFORMATIE
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