
Een eigen zaak beginnen, hoe gaat dat? 

Veel mensen lopen met de gedachte een eigen zaak te beginnen, er zijn er ook veel die het 
daadwerkelijk gaan proberen. Als je succesvol wilt zijn moet je zoiets wel goed voorbereiden. 
Er komt nogal wat bij kijken om het goed te doen en de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. 
Ondernemingsplan 
Het fundament van de nieuwe zaak wordt gelegd met een goed doortimmerd ondernemingsplan. In dat 
plan wordt gevisualiseerd hoe de onderneming er gaat uitzien. Om te beginnen moet er een cv in van 
de ondernemer in spe. Wat is je opleiding? Welke ervaring heb je? Uit je cv moet in feite blijken dat jij 
bij uitstek de geschikte man of vrouw bent om deze onderneming op te zetten. In het 
ondernemingsplan moet ook staan hoe de onderneming georganiseerd gaat worden. Ga je personeel in 
dienst nemen? Hoe gaat de huisvesting geregeld worden? Wie gaat de boekhouding doen? Een 
belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan is het marketingplan. Hoe zit de markt in elkaar in de 
branche waarin je wilt starten? Welke groeimogelijkheden zijn er? Cijfers over de markt kun je vinden 
bij het CBS of bij de Kamer van Koophandel. Het marketingplan moet zichtbaar maken of de nieuwe 
onderneming kans van slagen heeft en op welke manier je de markt wil bewerken. Een ander 
belangrijk onderdeel is het financieringplan. Hoeveel kapitaal is er nodig om de onderneming 
levensvatbaar te maken? Hoe is de omzetgroei gepland en wat is de terugverdientijd?  
Financiering 
Als je niet genoeg geld hebt om de onderneming te starten, moet er een financiering komen. Dit kan 
via een lening bij een bank of bij familie. Voor familie kan het fiscaal aantrekkelijk zijn via de Tante 
Agaath regeling, ook wel durfkapitaal regeling genoemd. Voor een lening bij een bank is het 
noodzakelijk dat het ondernemingsplan heel goed in elkaar zit. Zeker in deze tijd zijn banken niet 
gemakkelijk met het verstrekken van leningen. Het overgrote deel van de aanvragen wordt afgewezen. 
Een andere mogelijkheid om te financieren is leasen. Het is verstandig om de verschillende 
mogelijkheden heel scherp af te wegen, dat kan een hoop geld schelen. 
Rechtsvorm 
Het is belangrijk om een goede rechtsvorm te kiezen. Wordt het een eenmanszaak of een 
vennootschap onder firma? Bij deze rechtsvormen is de ondernemer persoonlijk aansprakelijk. 
Ook is het mogelijk om voor een BV te kiezen. De keuze hangt af van het soort onderneming, de 
grootte en het groeipotentieel. Verreweg de meeste bedrijven die nu opgericht worden zijn 
eenmansbedrijven, de zogenaamde ZZP’ers (zelfstandige zonder personeel). Veelal kiezen die voor de 
eenmanszaak als rechtsvorm. Het is ook verstandig om Algemene Voorwaarden op te stellen. Voor 
klanten is het dan duidelijk onder welke condities je levert, wat de betalingstermijnen zijn enzovoort. 
Algemene voorwaarden kunnen geschillen voorkomen, omdat de spelregels vooraf duidelijk zijn. Laat 
je door een deskundige adviseren. 
Kamer van Koophandel 
De onderneming moet ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Een inschrijfformulier kun je downloaden via de site van de Kamer van Koophandel. Het is sowieso 
goed om eens bij de Kamer van Koophandel langs te gaan en je te laten informeren. Ze hebben daar 
ook startersprogramma’s 
Belastingdienst 
Als ondernemer moet je je ook aanmelden bij de belastingdienst. Ook daar moet je aan een aantal 
vereisten voldoen om voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting (BTW) als ondernemer 
aangemerkt te worden. Op de site van de belastingdienst is nadere informatie te vinden. 
Contact  
U kunt contact opnemen voor een gratis eerste consult. Juridisch adviesbureau mr. V.A. Andringa, 
Dalweg 7, Baarn. Telefoon 035 – 543 63 99, www. juridischraadsman.nl.  


