
WWW.ANOACARE . BE

H O E  W O R D  I K

Z E L F S T A N D I G E ?

BESLIS WAT JE WIL DOEN

Voor je je zaak start, moet je goed weten wat je wil doen en hoe je dat wil doen. 

Onderzoek de markt, je publiek, je concurrenten en je business model om zeker te

zijn dat je de best mogelijke start maakt.

ONDERNEMINGSVORM KIEZEN:  EENMANSZAAK OF

VENNOOTSCHAP?

Eenmanszaken zijn eenvoudig en gemakkelijk, maar je krijgt weinig bescherming en

betaalt veel belastingen.

Vennootschappen zijn complexer en duurder om op te starten, maar bieden meer

bescherming en besparen je op termijn geld.

De belangrijkste keuze in ondernemingsvorm die je moet maken, is eenmanszaak of

vennootschap. Wik en weeg de voor- en nadelen van elk type goed voor je beslist.

Onthou ook dat je binnen enkele jaren nog steeds van ondernemingsvorm kan veranderen.

Kies dus je ideale vorm voor nu.

IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP

Bijberoep is perfect voor starters die de markt nog wat willen leren

kennen en graag eerst wat aftasten.

Hoofdberoep is ideaal voor wie er meteen wil induiken en 100% eigen

baas wil zijn.

Wil je meteen volledig voor jezelf werken of blijf je liever nog even bij je

werkgever? Als je minstens halftijds werkt, kan je starten in bijberoep.

Anders ben je automatisch actief in hoofdberoep.

KOSTEN OM ZELFSTANDIGE TE WORDEN

Inschrijving van je zaak & administratieve kosten

Boekhouder

Verzekeringen

Sociale bijdragen

Belastingen

Enkele vaste kosten, moet elke starter maken. Deze kosten heb je

altijd:

KRIJG MEER ADVIES

Op zoek naar uitgebreider advies? Ontdek alles wat je nodig hebt op de blog van

Anoa Care of krijg persoonlijk advies van onze experts.

Een kort overzicht voor elke starter

ONZE PARTNER

Deze whitepaper kwam tot stand in samenwerking Brainbridge Workforce

Solutions. 

https://www.brainbridge.be/en/blog
https://www.anoacare.be/contact

