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Wat is het voordeel van registratie in het handelsregister?
Is een bedrijf ‘betrouwbaar’ als het is ingeschreven in het handelsregister?
Kun je zomaar afgaan op de gegevens in het handelsregister?
Hoe kom ik aan een inschrijfnummer bij de kamer van koophandel?
Hoe geef ik een wijziging door aan de kamer van koophandel?
Ik heb voor mijn bedrijf een handelsnaam bedacht. Kan ik deze zomaar gebruiken?
Welke rechtsvorm moet ik kiezen voor mijn bedrijf?
Wat zijn ‘Algemene voorwaarden’ en wat heb ik eraan?

1. Wat is het voordeel van registratie in het handelsregister?
Registratie in het handelsregister van de kamer van koophandel bevordert de rechtszekerheid bij
het zaken doen. Voordat u zaken doet, is het van belang te weten met wie u te maken heeft. Wie
bevoegd is, wie aansprakelijk, of er misschien een faillissement is. Het handelsregister is hier van
precies op de hoogte en levert u hierover nauwkeurige informatie.

2. Is een bedrijf ‘betrouwbaar’ als het is ingeschreven in het handelsregister?
Het handelsregister van de kamer van koophandel biedt feitelijke, objectieve gegevens over
ondernemingen en rechtspersonen. Subjectieve informatie over de ondernemer bijvoorbeeld m.b.t.
zijn geloofsovertuiging, betaalgedrag of zijn betrouwbaarheid in het algemeen staat niet
geregistreerd. Indien een ondernemer als persoon, de onderneming of de rechtspersoon in staat
van faillissement verkeert, dan wordt dit wel in het handelsregister ingeschreven.

3. Kun je zomaar afgaan op de gegevens in het handelsregister?
Iedereen mag afgaan op wat er in het handelsregister van de kamer van koophandel is
ingeschreven. Dit is in de wet vastgelegd. De werking van een wijziging gaat pas in op het moment
dat de wijziging in opgenomen in het handelsregister. Tot dat moment mag iedereen die het
handelsregister raadpleegt vertrouwen op de ingeschreven ‘’oude’’ informatie. Voor wie
ingeschreven staat in het handelsregister van de kamer van koophandel, is het dus van het grootste
belang dat de gegevens actueel worden gehouden en wijzigingen tijdig worden doorgegeven.

4. Hoe kom ik aan een inschrijfnummer bij de kamer van koophandel?
Als u een onderneming heeft, moet u deze binnen een week na de start daarvan inschrijven bij de
kamer van koophandel. Bij de inschrijving moeten een aantal bewijsstukken worden overlegd. Een
legitimatiebewijs is altijd nodig. De andere bewijsstukken die nodig zijn, hangen onder andere af
van het soort onderneming. Als u uw onderneming persoonlijk bij de KVK laat inschrijven, is uw
inschrijvingsnummer direct bekend. U kunt de inschrijfformulieren ook downloaden. Als u de
inschrijvingsformulieren opstuurt, wordt uw opgave zo spoedig mogelijk verwerkt, in principe
binnen 24 uur.

5. Hoe geef ik een wijziging door aan de kamer van koophandel?
U kunt hiervoor langskomen bij de kamer van koophandel. Desgewenst wordt een wijziging dan
onmiddelijk verwerkt. Ook kunt u een wijzigingsformulier invullen en opsturen. In dat geval moet u
er wel aan denken een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Deze formulieren zijn gratis
verkrijgbaar bij de Kamer of de website van de kamer.

6. Ik heb voor mijn bedrijf een handelsnaam bedacht. Kan ik deze zomaar gebruiken?
De handelsnaam van een bedrijf is het visitekaartje van het bedrijf. Belangrijk dus, dat u een goede
naam gebruikt die geen verwarring veroorzaakt. De kamer van koophandel kan eenvoudig voor u
nagaan of de door u bedachte handelsnaam al reeds gehanteerd wordt.

7. Welke rechtsvorm moet ik kiezen voor mijn bedrijf?
Het kiezen van een rechtsvorm is afhankelijk van:
-

Omvang van het bedrijf,
Persoonlijke omstandigheden,
Belastingtechnische regelgeving,
De eventuele wens om met anderen samen te werken,
Het risico van privé-aansprakelijkheid.

Gerichte informatie, dan zult u vaak een boekhouden of accountant en mogelijk nog een notaris
moeten raadplegen.

8. Wat zijn ‘Algemene voorwaarden’ en wat heb ik eraan?
Algemene voorwaarden zijn standaardregels (‘schriftelijke bedingen’) die u wilt laten gelden voor
uw onvereenkomsten. Afhankelijk van het soort overeenkomst waarvoor ze zijn opgesteld, worden
ze ook wel leverings-, betalings-, verkoop- of inkoopvoorwaarden genoemd. In algemene
voorwaarden wordt zo volledig en duidelijk mogelijk vastgelegd wat de rechten en plichten van
betrokken partijen zijn. Het bespaart u dus tijd, omdat u hierover niet bij iedere overeenkomst
opnieuw hoeft te onderhandelen.

