
WEET JE NIET ZEKER WELKE VORM HET BEST BIJ  JE  PAST? 
KRIJG DAN PERSOONLIJK ADVIES VAN DE EXPERTS VAN ANOA CARE EN START VOL VERTROUWEN.

 

RECHTSPERSOON
Je vennootschap is een rechtspersoon en bestaat
apart van jou. Jij bent een natuurlijke persoon,
voor de wet is je bedrijf een aparte entiteit.NATUURLIJKE PERSOON

Bij een eenmanszaak blijf je één met je zaak als
natuurlijke persoon. Je bedrijf wordt geen aparte

entiteit

COMPLEXERE OPRICHTING

Omdat je een nieuwe gerechtelijke entiteit opricht,
moet je voor een vennootschap heel wat in orde
brengen.

Je moet een ondernemingsplan met financieel luik
opstellen en laten valideren door een notaris.
Bovendien moet je zelf startkapitaal aanbrengen
voor je de procedure in gang kan zetten.

EENVOUDIGE OPRICHTING

Omdat een eenmanszaak geen aparte entiteit
wordt, richt je die veel gemakkelijker op.

Zonder ondernemingsplan, financieel plan, notaris
of startkapitaal begin je gemakkelijk en snel.

BEPERKT AANSPRAKELIJK

Omdat je vennootschap een aparte entiteit is,
staat die helemaal los van jou en je mogelijke
vennoot. Loopt er iets mis of bouw je schulden op,
dan staat je vennootschap daarvoor in, niet jij. Je
krijgt dus meer bescherming.

Daartegenover staat wel dat je inkomsten en
uitgaven strenger gecontroleerd worden en dat het
geld van je vennootschap niet zomaar voor jou is.

Beslis dus op voorhand met een stevige
onderbouwing hoeveel je wil verdienen, want dat
blijft voor even je enige loon.

ONBEPERKT AANSPRAKELIJK

Aangezien je zaak voor de wet helemaal gelijk loopt
met jou als persoon, ben je volledig aansprakelijk

voor alles wat er kan gebeuren.

Loopt er iets mis in je zaak of moet je je zaak
stopzetten? Dan kunnen mogelijke schuldeisers je

volledige bezit opeisen.

Daartegenover staat dat je vrij en flexibel geld
tussen jou en je zaak kan laten overgaan zonder

verantwoording te moeten afleggen. Je keert jezelf
uit wat je wil, wanneer je wil.

EENMANSZAAK 

VS

VENNOOTSCHAP

 

EENMANSZAAK VENNOOTSCHAP

https://www.anoacare.be/contact

