CHECKLIST
AAN DE SLAG
Net ingeschreven bij KVK? Hieronder vind je de belangrijkste tips.
Check of je aan alles hebt gedacht.

1. Klanten vinden, klanten binden
1.1 Acquisitie

1.2 Netwerken

Zonder klant geen omzet, zonder omzet geen bedrijf.

Netwerken is mensen leren kennen die jou weer in

Je eerste stap is het vinden van klanten.

contact met anderen brengen.

Meer omzet maken.

Netwerken: waarom en hoe.

Nieuwe klanten werven in 3 stappen.

De overtuigende elevatorpitch.

Acquisitie van klanten, zo doe je dat.
Tips voor het maken van een zakelijke website.

Kamer van Koophandel®

Wat is een geschikte locatie voor mijn bedrijf?
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1.3 Online marketing en social media
Maak als ondernemer optimaal gebruik van sociale media
als marketingtool.
Je onlinemarketingplan in 6 stappen.

3. Administratie en
belastingen

Personal branding, jij bent jouw merk.

3.1 Administratie

Onbetaald hoger in zoekmachines.

Een goede administratie is belangrijk. Maar hoe je dat in

Social media als marketingtool.

één keer goed?
Aandachtspunten voor jouw administratie.

2. Inkomsten en zo

Zo houd je je uren bij.
Zakelijke rekening verplicht?

2.1 Uurtarief

3.2 Belastingen

Bepaal zelf je uurtarief. Maar hoe weet je wat een goede

De Belastingdienst kan het niet leuker maken, maar wel

prijs is? Wat kun je vragen?

makkelijker. Bespaar tijd en geld met deze tips.

Bepaal jouw uurtarief.

2.2 Financieel plan
Onderneem met een financieel plan.

Alles over belastingen voor startende ondernemers
met rekenvoorbeeld.
De magische 1225: alles over het urencriterium.
Btw, belastingaangifte voor ondernemers.

Geldboek voor ondernemers.

Kleine ondernemersregeling (KOR) iets voor jou.

Geldzaken voor starters.

Webinar ‘Belastingen voor starters’.

2.3 Financiering
Als je geld nodig hebt voor je onderneming, zoek dan
vooraf uit welk soort kapitaal het beste past bij jouw
investering. En wat daarbij komt kijken.

Heb je specifieke belastingvragen? Ga in gesprek met
de Belastingdienst. Dit kan iedere werkdag via de chat.

3.3 Belastingsvoordelen
Heb je recht op aftrekposten voor de inkomstenbelasting?

Financier de start van je bedrijf.

Doe de ondernemerscheck van de Belastingdienst.

Op zoek naar geld, anders dan de bank?

Betaal minder belasting via aftrekposten.

Vragen over financiering? Bel de financieringsdesk.

Download het Handboek voor ondernemen.

2.4 Offerte en factuur
Een offerte is jouw aanbod aan je klant. Maar hoe maak
je die persoonlijk en overzichtelijk?
Hoe maak je een offerte?
Download een voorbeeldofferte.
Hoe maak je een factuur?
Download een voorbeeldfactuur.
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4. Wetten en regels
4.1 Bedrijfsnaam en intellectueel eigendom

4.6 Vergunningen

Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én

Wetten en regels, je ontkomt er niet aan. Maar in welke

maakt duidelijk wat je doet.

situaties heb je een vergunning nodig?

Wil je een (nieuwe) bedrijfsactiviteit en/of bedrijfsnaam

Voorwaarden per startsituatie/branche.

toevoegen of aanpassen?

Welke vergunningen heb ik nodig?

Check je bedrijfsnaam als domeinnaam.
Je bedrijfsnaam als merknaam.
Afbeeldingen kopiëren en plakken, wat zijn de regels?

4.2 Ondernemersrisico en pensioen
Ondernemen is risico’s nemen, maar hoe weet je welke
risico’s jij loopt en hoe kun je risico’s beperken of afdekken?

4.7 Samenwerken met andere
ondernemers/zzp’ers
Samenwerken, de meest gestelde vragen.
Het vof-contract, maak goede spelregels.
De beste rechtsvorm voor zakenpartners.

Stel leverings- en betalingsvoorwaarden op.

Video’s en webinars

10 belangrijke verzekeringen.

Op ons YouTube-kanaal vind je video’s over de onderwerpen

Hoe regel je inkomen als ondernemer bij ziekte of

uit deze checklist. Van uurtarief tot bedrijfsnaam en van

arbeidsongeschiktheid?

verzekeringen tot online profileren:
ondernemersplein.KVK.nl/onlineleren en KVK.nl/youtube.

Als ondernemer bouw je géén pensioen op, bekijk de
mogelijkheden. Check of je verplicht moet afdragen

Direct op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws?

aan een pensioenfonds.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief.

Als zzp’er pensioen opbouwen.
Heb je al pensioen opgebouwd?

4.3 Part-time ondernemen
Tips voor parttime ondernemers.

4.4 Privacy
Check het stappenplan AVG.
Jouw gegevens in het Handelsregister en jouw privacy.

4.5 Fraude
Wees alert, neem maatregelen en zorg dat je bedrijf en je
website bestand zijn tegen internetcriminelen.
Alles over het voorkomen en herkennen van fraude.

Heb je nog vragen?
KVK.nl/bedrijfstarten

