Stappenplan bedrijf starten
1. Bepaal uw rechtsvorm
Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen, zoals een
eenmanszaak of een besloten vennootschap. De rechtsvorm bepaalt onder
andere de aansprakelijkheid voor schulden van uw bedrijf en uw
belastingverplichtingen.

2. Kies een bedrijfsnaam
Om u te kunnen inschrijven in het Handelsregister, hebt u een bedrijfsnaam
(handelsnaam) nodig.

3. Schrijf u in bij de KvK en regel meteen uw aanmelding bij de
Belastingdienst
U moet uw bedrijf inschrijven in het Handelsregister van de KvK. De KvK geeft
uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden
bij de Belastingdienst.

4. Regel uw inschrijving bij het bedrijf- of productschap
Als u zich inschrijft in het Handelsregister, volgt vaak automatische inschrijving
bij het bedrijf- of productschap in uw branche. Bij een aantal bedrijf- en
productschappen moet u zich alsnog apart inschrijven.

5. Ga na of u aan de beroepseisen voldoet
U hebt geen apart diploma nodig om een bedrijf te kunnen starten. Verschillende
beroepen mag u echter alleen uitoefenen als u aan bepaalde eisen voldoet.
6. Bekijk het bestemmingsplan en kies uw bedrijfslocatie
De vestiging van uw bedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw
gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan
of om een omgevingsvergunning.
7. Houd rekening met milieuregels
Als ondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften. Meestal kunt u
volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente. In bepaalde gevallen
moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

8. Houd rekening met brandveiligheidseisen
Om uw bedrijfspand brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen
nemen. Het is mogelijk dat u een gebruiksmelding moet doen bij uw gemeente. In
sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
9. Zet een administratie op
Vaak maakt u al kosten voordat uw onderneming officieel gestart is. Zet daarom
tijdig uw administratie op. U bent wettelijk verplicht om deze administratie bij te
houden en 7 jaar te bewaren.
10. Sluit verzekeringen af
U bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u zich
vrijwillig tegen een aantal andere (bedrijfs)risico's verzekeren.
Heeft u nog vragen? Maak vrijblijvend een afspraak, wij helpen u graag op weg.
Rendabel Administratiekantoor vof
Rokkeveenseweg 34-34a
2712 XZ Zoetermeer
Telefoon: 079-3218100
Fax: 079-3460011
Website: www.rendabel.com
info@rendabel.com

Rendabel is NOAB gekwalificeerd en aangesloten bij Register
Belastingadviseurs

Let op! Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere
verplichtingen hebt.
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