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On/Off
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Play ;-)
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Een goede voorbereiding is het
halve werk!
• Wie
• Wat
• Waar
• Hoe
• Wanneer
maar ook Waarom?!

Een handelsnaam voor de
onderneming?
• Beschikbaarheid
• Spelling / Extension
• Zijn de bijhorende
domeinnamen nog beschikbaar?

Registratie bij merkenbureau?

Mogelijkheden van ‘nieuwe’
financieringsvormen bv.
Crowdfunding?

Bedrijfsplan

Handelsnaam

Financiering
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Hoe ga je de onderneming
financieren?
• Eigen vermogen
• Geldlening
• Kredietovereenkomst
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Welke vorm past het beste bij jouw
onderneming? Afspraken met
zakelijke partners!
• Eenmanszaak
• VOF
• BV
• Coöperatie UA
• Stichting
….en de bijhorende documentatie!

Rechtsvorm
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Welke wet- en regelgeving is op jouw
onderneming van toepassing?
• Vergunning nodig?
• Registratie bij KvK en Belastingdienst
• Branche- of sectorregels
• Gedragscodes

Met welke risico’s krijg je mogelijk te
maken?
• Arbeidsongeschiktheid
• Bedrijfs- en/of
beroepsaansprakelijkheid
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Maar ook praktische zaken als
Inboedel/Opstal/Beveiliging…

Lid worden van een branchevereniging
kan veel voordeel opleveren!

Afweging Aanvaarden of verzekeren?

Wet- en
regelgeving

Risico’s

STRIKT VERTROUWELIJK
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Zaken goed geregeld? Praktische
aspecten o.a.:
• Offerte (geldigheid, aanvaarding…)
• Transport (wie betaalt wat?)
• Levertijd (wat als dat niet lukt?)
• Betaling (niet betalen, incasso,
kosten) en Geschillen
•…
Onredelijke voorwaarden?!

Welke contracten heb je nodig? En
welke regels gelden er?
• Koopovereenkomst (leveren van
producten en diensten)
• Opdracht?
• Koop op afstand?
• Huis-aan-huis verkoop

Bedenktermijn Consumenten!

Wat heb je nodig en wanneer? Welke
verplichtingen neem je op je en waar
kan jij aanspraak op maken?

Algemene
voorwaarden

‘Klant’Contracten

Contracten
met derden
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Contracten met derden zijn van belang
als het gaat om:
• Huur (of koopovereenkomsten)
• IT/Software/Website
• Leveranciers
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Accountability!

Omgang met persoonsgegevens?

Samenwerking of Personeel?

Zaken eenmalig goed regelen is niet
voldoende. In toenemende mate
komt de focus te liggen op
accountability m.a.w. als ondernemer
houd je je aan de regels en dat kan je
ook bewijzen.

• Nieuwe wetgeving op het gebied van
de verwerking van persoonsgegevens.
• Met name op het gebied van
marketing bijvoorbeeld. Alleen een
vinkje zetten is niet meer genoeg.

• Arbeidsovereenkomsten
• Wettelijke rechten en plichten
•…

De zin of onzin van papieren
documentatie?

Privacy wetgeving vraagt om beleid,
maar het is niet altijd vereist…
• ….

Compliance

Privacy!
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Of zijn er misschien andere vormen van
samenwerking mogelijk?

Personeel?
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Disclaimer
✓ Deze presentatie geeft slechts een algemene opsomming van de juridische
aspecten die komen kijken bij het starten van een eigen onderneming, maar
let op(!) deze opsomming is algemeen en niet op-maat voor jouw
onderneming.
✓ Laat je altijd goed adviseren, dat hoeft niet heel duur te zijn en voorkomt
veel problemen achteraf.
✓ Je bent van harte welkom op het gratis juridisch inloopspreekuur!
Aanmelden daarvoor kan via praktisch@in-practiz.nl
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STRIKT VERTROUWELIJK
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Bedankt voor je komst
en heel veel succes
met ondernemen!
IN-PRACTIZ
Juridisch OndernemersCoach| Mediation
Brigitte.Hendrikse@in-practiz.nl
+31 (0)6 – 15 31 10 69
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