
Zorgeloos ondernemen  
als zzp’er 

Checklist

Heb je interesse in het ondernemerschap en wil je starten als zzp’er? Als toekomstig ondernemer komt er 

een hoop op je af. Inschrijven bij de KvK, administratie op poten zetten, klanten/opdrachten werven, etc. 

etc. Om de stap naar het ondernemerschap succesvol in te zetten heeft ZzpBereik een aantal zaken op 

papier gezet waar je rekening mee dient te houden.

Waar moet je als zzp’er op letten?
Zorgeloos ondernemen als zzp’er? Zorg dan dat je onderstaande zaken allemaal afgevinkt hebt, voordat je 

écht officieel van start gaat.

Erken de risico’s van het zelfstandig ondernemerschap
Als zzp’er heb je geen enkele garantie voor opdrachten of inkomen. Het is daarom verstandig om te 
kijken of je idee voor nu ook succes kan hebben in de toekomst.

Start vanuit een plan
Of jouw idee haalbaar is, kun je toetsen in een ondernemingsplan. Dit hoeft geen gigantisch document 
te zijn, maar het geeft je wel duidelijkheid en inzicht in de kansen, bedreigingen en financiële aspecten. 
Wees hierbij ook kritisch op jezelf en je idee; bekijk niet alles door een roze bril.

Rechtsvorm kiezen
Zzp/freelance is geen rechtsvorm, dus onder die noemer kun je je niet inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel. Veel zzp’ers werken dan ook onder de noemer eenmanszaak. Bekijk hier alle mogelijke 
rechtsvormen. Welke het beste bij jou past, hangt af van de fiscale en juridische zaken die met iedere 
rechtsvorm gemoeid zijn.

KvK en BTW-nummer
Heb je je onderzoek gedaan en weet je zeker dat je wilt starten? Dan is dit het moment om je 
onderneming daadwerkelijk in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Bij de KvK krijg je ook direct 
een BTW-nummer, dus je hoeft niet meer langs De Belastingdienst. De kosten voor de KvK-inschrijving 
bedragen € 50,-.

Modelovereenkomst
Gefeliciteerd, na jouw KvK-inschrijving ben je officieel ondernemer. Dat betekent echter niet 
dat De Belastingdienst en het UWV hier direct hetzelfde over denken. Om de werkrelatie met 
jouw opdrachtgever(s) te toetsen kun je gebruikmaken van modelovereenkomsten. Als je deze 
overeenkomsten als leidraad neemt, krijg je van De Belastingdienst direct al vrijwaring voor de betaling 
van loonheffing.



Werkplek / winkel
Veel zzp’ers hebben geen werkplek nodig, aangezien ze vooral op de locatie van de opdrachtgever 
werkzaam zijn. Heb je wel een werkplek nodig, dan is het verstandig om goed te kijken wat (ook 
financieel gezien) een verstandige keuze is. Zo kun je direct een kantoorruimte huren, maar een 
flexwerkplek is misschien wel een betere start.

Heb je een andersoortige ruimte nodig? Bijvoorbeeld omdat je zzp’er in de bouw bent, of een 
winkel begint, dan is het verstandig om vooraf goed uit te zoeken welke regels gelden en of jouw 
werkzaamheden passen binnen het bestemmingsplan.

Risico lopen of risico afdekken
Als zzp’er loop je een bepaald risico. Een groot deel van deze risico’s kun je afdekken met verzekeringen. 
Naast een persoonlijke verzekering, kun je ook jouw bedrijf verzekeren. Een belangrijke verzekering is 
de aansprakelijkheidsverzekering, maar je kunt ook andere zaken verzekeren. Laat jezelf hierbij goed 
adviseren.

Zorg voor structuur in je administratie
Het is bij wet verplicht om een correcte administratie bij te houden en te bewaren. Alle basisgegevens 
moet je zeven jaar bewaren. Bij gegevens over onroerende zaken betreft deze periode zelfs tien jaar! 
Door het goed bijhouden van kosten en inkomsten, wordt per periode ook berekend hoeveel btw je aan 
De Belastingdienst af dient te dragen.

Over ZzpBereik

ZzpBereik brengt vraag en aanbod bij elkaar tussen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel. 

Wij bemiddelen bovendien voor zzp’ers op ieder niveau; van timmerman tot interim manager.

ZzpBereik is het duwtje in de rug om vooruit te komen én de expert waar je op terug kunt vallen. Wij zijn de 

organisatie die jou, als ondernemer, verder brengt. Wij verzorgen bijvoorbeeld je administratie en ook de 

zoektocht naar opdrachten wordt je uit handen genomen. Daarnaast ben je altijd verzekerd van inkomsten 

omdat ZzpBereik wekelijks uitbetaalt. Zo kan jij je richten op hetgeen waar je plezier in beleeft, namelijk 

het perfect uitvoeren van je werk!

Contactgegevens
ZzpBereik Zwaag

De Factorij 2d

1689 AL Zwaag

T. 0229 745 010

E. info@zzpbereik.nl

ZzpBereik Heerhugowaard

Handelsstraat 6

1704 AB Heerhugowaard

T. 072 303 1111

E. info@zzpbereik.nl


