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1 
Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel (KvK) 
 
Elke ondernemer is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).  De KvK 
geeft advies over algemene onderwerpen die belangrijk zijn voor ondernemers, zoals 
vergunningen, belastingen maar ook branche-informatie. Daarnaast beheert de KvK het 
handelsregister. Dit is een database waar alle ondernemers in staan. Als je ingeschreven 
staat krijg je een KvK-nummer zodat andere mensen ook kunnen zien dat je echt een bedrijf 
hebt. Daarnaast worden je gegevens automatisch doorgegeven aan de belastingdienst zodat 
je ook hier ingeschreven staat. Je krijgt dan ook een BTW-nummer. Je moet dan ook officieel 
een boekhouding bijhouden zodat je belastingaangifte kunt doen. 
 
Hier vind je meer informatie over het inschrijven bij de Kamer van Koophandel: 
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-kamer-van-koophandel/inschrijven-bij-de-kamer-van-
koophandel/ 
 
Hier vind je meer informatie over ondernemen en de belastingdienst: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/ondernemen_the
mapagina 
 

 

   

2 
Vraag een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan 
 
Voor ZZP-ers en freelancers is het heel handig (eigenlijk onmisbaar) om een VAR aan te 
vragen. Hiermee is het voor opdrachtgevers duidelijk dat je voor jezelf werkt, en dus niet in 
loondienst bent, zodat zij geen loonheffing voor je hoeven te betalen. Een VAR is niet 
verplicht, maar omdat veel opdrachtgevers er wel naar vragen is het beter wel één aan te 
vragen.  
 
Hier vind je meer informatie over het aanvragen van een Verklaring Arbeidsrelatie: 
http://www.kvk.nl/ondernemen/freelancers-en-zzpers/var/ 
 

 

   

3 
Open een zakelijke bankrekening 
 
Voor je bedrijf is het verstandig  een zakelijke bankrekening hebben, waar je opbrengsten op 
kunt storten en waarvan je rekeningen kunt betalen. Het hebben van een zakelijke rekening is 
niet direct verplicht, maar wel aan te raden. Het staat veel professioneler op facturen en het is 
voor jezelf ook heel belangrijk om kosten en opbrengsten voor privé en zakelijk niet door 
elkaar te halen. 
 

 

Start je eigen bedrijf in een dag 
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Bij onder andere de Rabobank kun je een goede zakelijke rekening openen: 
https://www.rabobank.nl/bedrijven/producten/betalen_en_ontvangen/zakelijke_rekening/rekening_nu_openen/ope
n_uw_zakelijke_rekening_formulier  
 

   

4 
Verzekeringen  
 
Ook als ondernemer heb je te maken met verzekeringen. Je moet zelf verzekerd zijn, er zijn 
verzekeringen voor je bedrijf en als je personeel hebt, verzekeringen voor het personeel.  
 
Hier vind je meer informatie over verzekeringen voor ondernemers: 
http://ondernemerinbusiness.nl/ondernemen/verzekeringen/1904/overzicht-van-verzekeringen-voor-
ondernemers/?news_overlay=1 
 

 

   

5 
Pensioen 
 
Als ondernemer moet je voor je eigen pensioen zorgen. Je zult dus zelf geld achteruit moeten 
zetten voor later. Als je nog vrij jong bent en je begint net hoef je je hier nog geen zorgen over 
te maken. In sommige branches (bijv. als je een afbouw- of een schildersbedrijf hebt) is het 
verplicht om je aan te sluiten bij een pensioenfonds.  
 
Hier vind je meer informatie over het regelen van je pensioen:  
http://www.kvk.nl/ondernemen/financien/pensioen/ 
 

 

   

6 
Vergunningen 
 
In sommige branches moet je vergunningen hebben. Er wordt vaak onderscheid gemaakt 
tussen vergunningen per branche en omgevingsvergunningen. Vergunningen per branche 
zijn bijvoorbeeld vergunningen voor in de horeca. Omgevingsvergunningen zijn vergunningen 
waar je mee te maken krijgt als je iets aan je pand wilt veranderen, bijvoorbeeld gevelreclame 
wilt plaatsen of wilt gaan verbouwen. 
 
Meer informatie over vergunningen vind je op de volgende pagina: 
http://www.kvk.nl/ondernemen/bedrijf-starten/wat-moet-u-regelen/vergunningen/?refererAliasStat=vergunningen 
 

 

   
	  


