U gaat een onderneming starten?
Dan komt er veel op u af. U moet zich aan allerlei regels en wetten houden en u wordt geacht deze
allemaal te kennen. Ziet u onverhoopt iets over het hoofd en gaat er iets mis, dan heeft dat ten alle
tijde (nadelige) gevolgen voor u.
B&A ADVIES BVBA gaat met u aan tafel zitten en bespreekt alles van A tot Z. Zo gaan wij eerst
nagaan of u beter met een eenmanszaak of met een vennootschap van start gaat. Wij gaan namelijk
in absolute cijfers berekenen wat het voordeel is bij het oprichten van een vennootschap. Wij gaan
tevens oplijsten wat voor u de voor – en nadelen zijn wanneer je een eenmanszaak of vennootschap
wenst op te richten.
Eens we de knoop hebben doorgehakt of voor jou een eenmanszaak of vennootschap best van
toepassing is, gaan wij volledig op maat de opstart van A tot Z begeleiden.
U hoeft enkel een paar variabelen aan te brengen. De rest doen wij voor u. Zo gaan wij contact
leggen met notaris, ontwerpstatuten opmaken, haalbaarheidstudie of financieel plan opmaken, KBO
activeren, BTW nr activeren, aansluiten bij sociale kas, vergunningen aanvragen,….
U merkt wij leveren voor starters een full service. Wij zorgen dat je goed start!

B&A ADVIES BVBA hanteert tevens een speciaal starterstarief, zodat de kosten een goed begin niet
in de weg staan.
Hieronder een kort overzicht van welke formaliteiten u allemaal van ons mag verwachten.
o

Opmaak financieel plan

o

Doorzenden fin plan + dossiergegevens notaris

o

Verlijden notariële akte

o

Volmacht B.T.W / Belastingen / Accountant

o

Volmacht teruggave B.T.W.

o

Opmaak contract

o

Opmaak aandeel-, inventaris-, verslagboek

o

Kas- en ontvangstregistratie

o

Registratie van aank -verkoop en financieel dagboek

o

Voedingszaak ?
ja : aanvragen vergunning eetwareninspectie

o

Handel in sterke dranken ?
ja : vergunning sterke dranken

o

Vrij beroep of vastgoedmakelaar ?
ja : inschrijving in de orde of beroepsorganisatie

o

Hotel ?
ja : vergunning hoteluitbating

o

Opmaken formulier ondernemingsloket

o

Verklaring op eer (ondernemingsloket)

o

Aanvragen B.T.W. nummer :

o

Aannemer ? registratienummer aanvragen

o

Registratie klant in firmabestand

o

Naam, dossiernr, afsluitingsdatum toevoegen

o

NV ?
- Ja : inschrijven in lijst der publicaties
- schrijven naar drukker voor drukken van aandelen voor de NV's
Vennootschap :
Aansluitingsverklaring vennootschappen
Vrijstelling van bijdragen (vennootschappen)
Meerderheid v/d vennoten in 10 jaar voor oprichting
Venn is een personenvennootschap
Max 3 jaar werden onderworpen aan sociaal statuut

Persoonlijk :
Verklaring van aansluiting
Volmacht Uniekloket
Voorlopige vrijstelling of vermindering bijdragen
Werkgeversattest

o

Huurcontracten van toepassing ?
ja : opmaken & registratie

o

Overnamefacturen van toepassing ?
ja : opmaken

o

Invullen klantenbestand

o

Aanmaken & adresgegevens aanvullen op dossiermap

