
Een eigen bedrijf
starten

stappenplan

1. Bedenk een bedrijfsidee 2. Schrijf een ondernemingsplan
In een ondernemingsplan beschrijf je de
kansen, concurrentie en klanten van jouw
bedrijf. Hiermee onderzoek je of je
bedrijfsidee ook haalbaar is in de praktijk.
En of het wel slim is om ondernemer te
worden. Bekijk de website van KVK voor
meer informatie.

3. Bedenk een bedrijfsnaam
Je bedrijfsnaam moet herkenbaar zijn, blijven
hangen én passen bij je onderneming.

5. Kies een rechtsvorm

Breng jouw ondernemingsrisico’s in kaart
en sluit een verzekering af. Bijvoorbeeld
een aansprakelijkheidsverzekering,
arbeidsongeschiktheidsverzekering of
rechtsbijstandverzekering. Bekijk deze
website van KVK voor meer informatie.

6. Schrijf je in bij de KvK
Maak een afspraak voor het inschrijven
van je onderneming bij de Kamer van
Koophandel (KVK). Dat doe je online via
de website van KVK.

7. Houd je administratie bij
Als ondernemer ben je wettelijk verplicht om
je administratie bij te houden. Zorg ervoor
dat je administratie voldoet aan de eisen. Als
je door de Belastingdienst als ‘ondernemer
voor de btw’ wordt gezien, moet je per
maand, kwartaal of jaar btw-aangifte doen via
de website van de Belastingdienst. Bekijk de
website van de Belastingdienst voor meer
informatie.

8. Open een zakelijke rekening

9. Sluit een verzekering af

Ondernemen begint met een goed
bedrijfsidee. Zo’n idee kan voortkomen
uit je persoonlijke interesses, een kans
die je ziet op de markt, of een probleem
waar veel mensen tegenaan lopen.

4. Maak een website
Een bedrijf kan tegenwoordig eigenlijk
niet zonder een zakelijke website. 

 Je kunt een website laten ontwerpen
door een professioneel bureau of zelf
een website maken.

Ga je alleen een eigen bedrijf
starten? Of wil je je bedrijf samen
met iemand anders oprichten? De
rechtsvorm die je kiest moet passen
bij je bedrijf. Bekijk deze website
van KVK voor meer informatie.

Het openen van een zakelijke
rekening is een goede manier om
overzicht te houden op je inkomsten
en uitgaven. Ook voorkom je hiermee
dat jouw zakelijke en privé-
administratie door elkaar lopen. 

 Je kunt vanaf 18 jaar een zakelijke
rekening openen bij de meeste
Nederlandse banken.
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Een eigen zaak beginnen kan niet zonder
klanten. Begin met het bekendmaken van
je bedrijf. Overweeg bijvoorbeeld folders,
online marktplaatsen, zoekmachine-
marketing en/of social media.

10. Zoek klanten

10

© 2022 Stichting Digisterker

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/een-ondernemingsplan-maken-hoe-doe-je-dat/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/10-belangrijke-verzekeringen-voor-starters/
http://www.kvk.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/?gclid=Cj0KCQiAqbyNBhC2ARIsALDwAsAW0SUJfjd7FHLRMVCtSMWEhHLO8EmLNocA6uzSyWJjE1HaT-di-PsaAk17EALw_wcB
https://ondernemersplein.kvk.nl/overzicht-rechtsvormen

