
STAPPEN naar je eigen
10

onderneming
Ultieme gids voor een succesvolle start

Entrepeneur of amateur??
Wat maakt iemand een ondernemer en
wanneer doe je iets als hobby?

Entrepreneur - Amateur
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het start met hét IDEE
Een goede onderneming opzetten is vooral

een kwestie van doorzetten en continu
aanpassen totdat het plaatje klopt. Maar het

begint allemaal met het juiste idee!

IDEE
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EUREKA!!

Marktonderzoek
Voordat je de deuren van je bedrijf opent moet
je goed voorbereid zijn op wat gaat komen.
Marktonderzoek is hierbij essentieel. Wie zijn
je klanten en hebben ze behoefte aan jouw
product of dienst? Zijn er concurrenten op de
markt en hoe groot is je totale afzetmarkt?

Markt
Focus op de
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Businessplan
DE blauwdruk van je onderneming; het

handboek waarin je verwoord wat het bedrijf
gaat doen, wie je klantenkring gaat worden,
 hoe het financiële plaatje eruit gaat zien en

welke instrumenten je gaat gebruiken om
succesvol te worden!

DATA
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Gereedschap

Plan

Kies de juiste RECHTSVORM
Wordt het een Eenmanszaak, een coöperatie
of toch een Besloten Vennootschap? 
Om te bepalen welke vorm het beste bij je
toekomstige bedrijf past is goed onderzoek
noodzakelijk.  
Ga je voor de rechtspersoon, dan moet je
eerst naar de notaris toe.Groot of klein?
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Financiering
Hoe ga je het idee omzetten in een bedrijf.

Waar komt het geld vandaan om alle kosten te
betalen, om de onderneming levensvatbaar te

maken en te houden? 
Denk aan banken, familie en/of eigen geld,

microfinanciering of toch Crowdfunding?
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$

LOCATIE is het sleutelwoord!
De juiste locatie kan net het kantelpunt zijn
voor succes of falen. Zorg dat je vooraf goed
nadenkt welke locatie perfect past bij jouw
bedrijf. Kies je voor drukte, voor
bereikbaarheid of voor ruimte? Alle locaties
hebben voor- en nadelen.
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Inschrijving in het
HANDELSREGISTER

Wanneer je een bedrijf wilt starten moet je
deze verplicht inschrijven in het

handelsregister van Bonaire. Deze wordt door
de KvK beheerd.  

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn,
kom even langs of stuur ons een berichtje.
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Registreren bij de
Belastingdienst
Je ontkomt er niet aan...ook in je nieuwe
bedrijf zal je belastingen moeten afdragen. Of
het nu gaat om loonbelasting voor je
werknemers, onroerend goedbelasting voor je
pand & grond of inkomstenbelasting over je
verdiende loon in je eenmanszaak, vroeger of
later komt de Belastingdienst om de hoek
kijken. 
Zorg er dus voor dat je een CRIB-nummer
hebt en betaal op tijd om hoge boetes te
voorkomen
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Nog iets niet helemaal duidelijk?
Kom langs bij de KvK, wij helpen u graag op weg!


