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Who wants to be a millionaire?
 

  
 

goed 
naar de toelichtingen bij de vragen en de 
uitleg van de vragen te luisteren. 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens deze kwis wordt jouw kennis
over het starten van een onderneming
getest en zul je ook nieuwe kennis 
vergaren. Het is dan ook belangrijk 

Je mag natuurlijk aantekeningen maken tijdens de kwis maar je kunt op de 
volgende bladzijde informatie vinden over de verschillende rechtsvormen.

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst
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Getypte tekst
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De rechtsvormen
Voor je kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel zul je 
moeten beslissen  welke rechtsvorm je gaat kiezen.
Om deze keuze iets gemakkelijker te maken hebben
we de verschillende ondernemingsvormen hieronder een schema 
gezet. 
 
 
 

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst
Bij het kiezen van de rechtsvorm moet je jezelf de volgende vragen stellen:Vraag 1: Hebben wij € 18.000 euro of meer ter beschikking?Nee?Dan vallen bv en nv af en moet je dus kiezen tussen een eenmanszaak en een vof.

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst



Een eenmanszaak (heeft 1 eigenaar)  
 

Voordelen 
· De leiding kan snel beslissingen nemen. 
· De eigenaar krijgt de volle winst. 
 

Nadelen 
· Alles hangt af van de eigenaar. 
· Vaak (te) weinig eigen geld (vermogen). 
. Volledige aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. 
 
 

Een V.O.F. (heeft twee of meer eigenaren) 
 

Voordelen  
· Meer geld (vermogen) dan de eenmanszaak. 
· Meer mogelijkheden om de taken te verdelen. 
 

Nadelen 
· Meer kans op onenigheid binnen de leiding dan bij een eenmanszaak. 
·Volledige aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf 
 

Nu kun je bepalen welke rechtsvorm je gaat kiezen en vervolgens kun je dan 
ook het juiste formulier invullen.
Succes bij het invullen van de verschillende formulieren. 

 

Na het invullen moeten we de formulieren nog inleveren bij de Kamer van
Koophandel.
 
ps vergeet het digitale logboek niet in te vullen.
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Voor je kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel zul je een ondernemingsplan moeten 
schrijven. Hiervoor maak je weer gebruik van de computer. Vul de bijlage in en print het 
formulier en bewaar het op de computer door op de button (knop) submit te drukken.         
Eén van de vragen gaat over de ondernemingsvorm/rechtsvorm die je voor het bedrijf gaat 
kiezen. Om deze keuze iets gemakkelijker te maken hebben we de verschillende 
ondernemingsvormen hieronder een schema gezet. 


  
Eenmanszaak 


 


 
V.O.F. 


 
B.V. 


 
N.V. 


 
Oprichting 


 
Alleen 


inschrijving 
kamer van 
koophandel 


 


 
Alleen 


inschrijving 
kamer van 
koophandel 


 


 
Notariële akte 


+  
 inschrijving 
kamer van 
koophandel 


 


 
Notariële akte 


+  
 inschrijving 
kamer van 
koophandel 


 
 
Kapitaalvereiste 
(Startkapitaal) 


 
geen 


 
geen 


 
€ 18.000 


 
€ 45.000 


 
Bestuur 


 
1 Eigenaar 


 


 
Meerdere 
eigenaren 


 
Directie namens 
aandeelhouders 


 
Directie namens 
aandeelhouders 


 
 


Aansprakelijkheid 
(Wie moet er 
betalen bij 
schulden?) 


 
De eigenaar 
privé 100% 


 


 
De eigenaren 
privé 100% 


 
Bedrijf is 


aansprakelijk 
 


 
Bedrijf is 


aansprakelijk 


Bij het kiezen van de rechtsvorm moet je jezelf de volgende vragen stellen: 


Vraag 1 hebben wij €18.000 euro of meer ter beschikking? 


Nee?    


Dan vallen bv en nv  af en moet je dus kiezen tussen een eenmanszaak en een vof. 


Een eenmanszaak (heeft 1 eigenaar)  
 
Voordelen 
· De leiding kan snel beslissingen nemen. 
· De eigenaar krijgt de volle winst. 
 
Nadelen 
· Alles hangt af van de eigenaar. 
· Vaak (te) weinig eigen geld (vermogen). 
. Volledige aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. 
 







 
Een V.O.F. (heeft twee of meer eigenaren) 
 
Voordelen  
· Meer geld (vermogen) dan de eenmanszaak. 
· Meer mogelijkheden om de taken te verdelen. 
 
Nadelen 
· Meer kans op onenigheid binnen de leiding dan bij een eenmanszaak. 
·Volledige aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf 
 
Succes bij het invullen van de verschillende formulieren. 
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