
Check of je aan alles hebt gedacht. Hieronder vind je de belangrijkste 
stappen die je als startende freelance student moet zetten als je gaat 
werken via een platform.

CHECKLIST  
STUDENT- 
ONDERNEMERS

Stap 1 
Eigen baas worden
 Je wilt iets bijverdienen. Het lijkt je wel wat om opdrachten via 
een platform te gaan doen. Maar is ondernemen eigenlijk wel 
iets voor jou?

	 Doe een test via KVK Krachtmeting

Stap 2 
Kies een rechtsvorm
Je bedrijf heeft een juridisch jasje nodig: een rechtsvorm. 
Zzp’er en freelancer zijn geen rechtsvormen, maar de 
eenmanszaak wel. De meeste platformondernemers kiezen 
voor een eenmanszaak. 

	 	Lees hier wat een eenmanszaak precies is en bekijk 
ook de kenmerken van andere rechtsvormen.

http://bit.ly/2MRySk7
http://bit.ly/2MSOXWy


Heb je nog vragen?
Neem contact op via  
tel. 088 585 15 85 
of KVK.nl/student

Stap 3 
Bereken hoeveel geld je over houdt
Je gaat bijverdienen via een platform. Daar krijg je een 
vergoeding voor. Maar je maakt ook kosten als ondernemer. En 
je moet belasting betalen.

	  Check het Geldboek en reken uit wat je onder aan de 
streep overhoudt

	 	Vragen over financiering? Neem contact op met  
de KVK-Financieringsdesk

Stap 4 
Zoek uit hoe het zit met omzetbelasting (btw)

	 	Bekijk hoe je btw-aangifte doet en of je korting krijgt via 
de Kleine Ondernemersregeling

Stap 5
Bereken hoeveel inkomstenbelasting je moet 
betalen

	 	Check de ondernemerscriteria van de Belastingdienst
	  Heb je recht op aftrekposten?
	 	Aangifte inkomstenbelasting doe je zo

Stap 6
Bedenk een unieke bedrijfsnaam 
Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én maakt 
duidelijk wat je te bieden hebt.

	 Brainstorm met vrienden en familie.
	 	Check of de bedrijfsnaam beschikbaar is en bekijk tips 

voor een flitsende naam

Video’s  
Op ons YouTube-kanaal vind je video’s over onderwerpen uit deze checklist.

Stap 7
Regel verzekeringen 
Denk ook aan (bedrijfs)verzekeringen om bepaalde risico’s te 
beperken of af te dekken. 

	 	Check of jouw platform verzekeringen heeft waar jij 
onder valt.

	 	Als je platform geen verzekeringen heeft, zoek dan uit 
welke verzekeringen je nodig hebt

Stap 8
Schrijf je bedrijf in bij KVK
De inschrijving bij KVK is de officiële start van je bedrijf. 

	 	Maak een afspraak bij KVK
	 		Na inschrijving van je bedrijf in het Handelsregister 

stuurt de Belastingdienst je een btw-id (deze vermeld je 
op je factuur en je website), een omzetbelastingnummer 
(deze gebruik je bij je omzetbelastingaangifte) en een 
toegangscode per post. Activeer deze op tijd, zodat je 
aangifte kunt doen.

	 	Wat is een KVK-nummer en wat kan je ermee?

Stap 9
Zet een goede zakelijke administratie op 

	 	Aandachtspunten voor jouw administratie
	 	Open een (zakelijke) bankrekening

Stap 10 
Voorkom oplichting
Je bent ondernemer. Fraudeurs weten jou te vinden, dus let 
goed op.

	 	Alles over het voorkomen en herkennen van fraude
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http://www.kvk.nl/student
http://bit.ly/2vMFycw
http://bit.ly/2vMFycw
http://bit.ly/2vMFycw
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/financieringsdesk/
http://bit.ly/2Bd8hN5
http://bit.ly/2Bd8hN5
http://bit.ly/2OESPLj
http://bit.ly/2OGEIW0
http://bit.ly/2wehsam
http://bit.ly/2JO0e8l
http://bit.ly/2JO0e8l
http://www.kvk.nl/youtube
http://bit.ly/2vOepWZ
http://www.kvk.nl/inschrijven
http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten-of-overnemen/kvk-nummer-alles-wat-je-moet-weten/
http://www.kvk.nl/administratie
http://bit.ly/2nEqMQK

