Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

inlichtingenformulier

SPEEDDATE
1

Wij verzoeken u dit inlichtenformulier zorgvuldig in te vullen.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.

leeg formulier

personalia

gegevens aanvrager

Achternaam
Geslacht:

Voornaam (roepnaam)
man

vrouw

Adres			
Woonplaats			

2

Postcode
Gemeente

E-mail
Telefoon		

Mobiele telefoon

curriculum vitae

kennis en vaardigheden

Heeft u een curriculum vitae (cv)?
Ja, neem deze dan mee naar de afspraak. Ga door naar vraag ‘3 – Bedrijfsidee’.
Nee, vul onderstaande gegevens in.
scholing
soort opleiding

/ cursus

opleidingsinstituut

periode

diploma/certificaat

1		

van

tot

2		

van

tot

3		

van

tot

4		

van

tot

5		

van

tot

werkervaring
beroep of functie

branche of soort bedrijf

		

periode

1		

van

tot

2		

van

tot

3		

van

tot

4		

van

tot

5		

van

tot

Wat zijn uw vrijetijdsbestedingen/hobby’s?

In hoeverre is uw werkervaring en/of vrijetijdsbesteding nuttig voor het door u te starten bedrijf?

1

ja nee
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Bent u eerder ondernemer geweest? Zo ja, met welke activiteiten en wanneer?

3

bedrijfsidee

Welk bedrijf of beroep wilt u als zelfstandig ondernemer gaan uitoefenen?

Hoe gaat u bekend maken dat uw bedrijf bestaat?

Wat zijn de producten en/of diensten die u wilt gaan verkopen?

Welke prijs gaat u vragen voor uw producten en diensten?

Wie worden uw klanten?

Hoe gaat u uw klanten vinden?

Wie zijn uw concurrenten?

Welke prijs vragen uw concurrenten voor vergelijkbare producten en diensten?

Bent u van plan om personeel in dienst te nemen?

Nee

Ja

Bent u van plan om zelf de administratie te gaan doen?

Nee

Ja
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Hoe wilt u starten?

Wanneer wilt u starten?

Ik wil een nieuw bedrijf oprichten

Ik wil starten op (DD/MM/JJJJ)

Ik wil een bestaand bedrijf overnemen

Ik ben al gestart op (DD/MM/JJJJ)

Ik wil deelnemen in een al bestaand bedrijf

Ik weet nog niet precies wanneer ik wil starten

Ik weet nog niet precies hoe ik wil gaan starten

Weet u al in welke rechtsvorm u wilt starten?

Nee

Ja

Indien ja, beantwoord dan de volgende vraag:
Ik wil starten/ben al gestart met de volgende rechtsvorm:
Staat u al ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel?

Nee

Ja

Indien ja, beantwoord dan de volgende vraag:
Ik sta ingeschreven sinds (DD/MM/JJJJ)

rechtmatige vestiging

Weet u al op welke locatie u zich wilt gaan vestigen?

De overheid stelt regels aan het gebruik van de grond in Nederland. De gemeenten stellen deze regels vast in bestemmingsplannen. Als u al
een locatie op het oog heeft waar u uw bedrijf wilt gaan vestigen, kunt u bij de gemeente het bestemmingsplan inzien of u uw bedrijf daar
ook mag vestigen. Dit geldt ook als u uw bedrijf wilt gaan vestigen op uw privéadres, ook al is het alleen maar bedoeld als kantooradres.
Als u op uw privéadres uw bedrijf wilt vestigen en u huurt uw woonruimte, moet u aan de verhuurder (bijvoorbeeld een
woningbouwvereniging) toestemming vragen of u uw bedrijf daar wel mag gaan vestigen. Vraag om een schriftelijke verklaring van de eigenaar
van uw woning dat u daar uw bedrijf mag gaan vestigen.
Mag u zich op deze locatie vestigen?

Nee

Ja

Weet ik niet

rechtmatige uitoefening

Voor sommige werkzaamheden als ondernemer worden vanuit de overheid opleidings- en/of werkervaringseisen gesteld. Weet u of er door de
overheid opleidings- en/of werkervaringseisen worden gesteld aan de activiteiten die u wilt gaan verrichten als ondernemer? Zo ja, welke?

brancheperspectief

Denkt u dat er voldoende markt is om met dit bedrijf te starten en waar baseert u dit op?
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financiële situatie

Hoeveel geld denkt u dat er nodig is voor de start van uw bedrijf?

Kunt u de benodigde bedrijfsmiddelen uit eigen middelen financieren? Zo nee, hoe gaat u de benodigde financiering verkrijgen?

Wilt u met de inkomsten uit het bedrijf geheel of gedeeltelijk

Hoeveel uur per week wilt u werkzaam zijn in uw bedrijf?

in het inkomen voorzien?

Ik wil

uur werkzaam zijn.

Ik wil geheel in het inkomen proberen te voorzien.
Ik wil gedeeltelijk in het inkomen proberen te voorzien.

motivatie

Waarom wilt u zelfstandig ondernemer worden?

persoonlijke eigenschappen

Welke eigenschappen maken volgens u een ondernemer succesvol?

persoonlijke omstandigheden

Wordt u beperkt door lichamelijke of psychische klachten of zijn er andere persoonlijke omstandigheden waar u rekening mee moet houden?
Zo ja, welke?
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Beschikt u over een rijbewijs en over een vervoermiddel? Zo ja, over welk rijbewijs en welk vervoermiddel?

Zijn er nog andere zaken die naar uw mening van belang zijn om te weten in verband met uw plannen voor een eigen bedrijf?
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financiën : uw huidige situatie

vermogenspositie

Om de financiële haalbaarheid van uw bedrijfsidee te beoordelen, is inzicht in uw vermogenspositie noodzakelijk.
Heeft u:
Spaargeld
Schulden (denk aan leningen etc.)
BKR-registratie
schuldsanering

Zit u momenteel in een schuldsaneringstraject in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) of heeft u een dergelijk
traject doorlopen?
Nee
Ja
Indien ja, beantwoord dan de volgende vraag:
		

Is de schuldsanering beëindigd?

		Ja
		

Nee, de huidige stand van zaken is als volgt (geef een korte toelichting):

overige schulden

Niet alle schulden worden geregistreerd bij BKR, maar moeten wel bekend zijn om in aanmerking te kunnen komen voor hulp van de gemeente
bij de start van uw eigen bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
•

betalingsachterstanden voor huur of gas, water en elektriciteit;

•

schulden aan de Belastingdienst voor de motorrijtuigenbelasting of voor de inkomstenbelasting;

•

leningen van familie en vrienden, ook al zijn die niet op papier gezet;

•

lopende schulden bij uw uitkerende instantie.
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Vermeld hieronder uw eventuele overige schulden.
Bij wie heeft u een schuld?

Hoeveel moet u nog in totaal terugbetalen
aan aflossing en/of rente?

Hoe moet u de aflossing en de rente terug
betalen? (bijvoorbeeld zoveel per maand)

Heeft u achterstanden en hoe groot
zijn die dan?

faillissement

Bent u ooit betrokken geweest bij een faillissement?

Nee

Ja

Indien ja, beantwoord dan de volgende vraag:
		

Is dit faillissement beëindigd?

			

Nee (geef een korte toelichting):

			

Ja (geef een korte toelichting):
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ondertekening :

Ja, ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum:
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