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DE LEGAL PROOF CHECKLIST 

Hieronder kun je de LEGAL proof  checklist invullen. Deze check geeft jou als ondernemer 

meer inzicht in de vraag of jij jouw zaken aan de voorkant wel goed geregeld hebt. Of dat je 

wellicht onzichtbare risico’s loopt.  

  

Het werkt zo: 

Hieronder vindt je een aantal stellingen, situaties beschreven. Loop deze zorgvuldig na en 

beoordeel de situatie met eens/oneens.  

 

In geval je oneens hebt ingevuld vermeld dan ook wat je als ondernemer mist en waar jou 

behoefte aan bestaat op het gebied van  die kennis. Wat wil weten.  Mocht een situatie/stelling 

voor jouw onderneming niet van toepassing zijn vul dan in NVT.  

 

De uitkomst:: 

Heb je overwegend een ‘0’, ‘1’, ‘2’ of ‘3’ gescoord, dan is het tijd om je onderneming (op 

onderdelen) eens kritisch door te lichten. 

Als je daarentegen meer ‘4-en’ en ‘5-en’ dan heb jij in ieder geval een idee hoe jij jouw zaken 

behoorlijk goed kan regelen. En ben je goed op weg om LEGAL proof te ondernemen.   

 

Het is raadzaam om toch met regelmaat, bijvoorbeeld 1x per jaar, in de gaten te houden of 

jouw juridische zaken nog steeds wel goed geregeld zijn. Jouw bedrijf groeit namelijk, 

werkwijzen kunnen veranderen en daarmee ook de juridische zaken. Wees je daarvan goed 

bewust. Een DSG Legal bedrijfscheck is bijvoorbeeld een handig middel om jouw zaken even 

te controleren zodat je weer met rust en zekerheid kunt ondernemen.  

 

Score: 

 0 = helemaal oneens 

1 = vrijwel oneens 

2 = enigszins oneens 

3 = enigszins mee eens 

4 = vrijwel mee eens 

5 = helemaal mee eens 
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Naam bedrijf:  

 

 

 

1.  CONTRACTEN EN OVEREENKOMSTEN 

 

 

 

Ik leg al mijn contracten schriftelijk vast. 

 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

Als ik onderhandel maak ik gebruik van 

een checklist voor onderhandelingen, 

zodat ik geen relevante zaken vergeet . 

 

 0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

 

Ik weet hoe ik bepaalde zaken moet 

vastleggen in contracten zodat ik weinig 

tot geen risico loop.  

 

  

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

 

 

2.  ALGEMENEN VOORWAARDEN  

 

 

 

Ik heb een set algemenen voorwaarden 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

Ik ben bekend met de manier waarop  ik 

mijn aansprakelijkheid heb geregeld in 

mijn algemene voorwaarden. 

 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

Ik laat mijn algemenen voorwaarden 

regelmatig controleren op juistheid, 

volledigheid, helderheid en op actualiteit. 

 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

 

 

3.  SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN ( ZZP/VOF/OPDRACHT) 

 

 

Als ik een samenwerking aan ga dan leg ik 

die schriftelijk vast 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

De aansprakelijkheid, wie is waarvoor (ik 

en/of mijn partner),  heb ik goed geregeld.  

 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

In de samenwerkingsovereenkomst is 

geregeld dat mijn partners niet zomaar 

afspraken kunnen maken met mijn 

zakelijke relaties/netwerk. 

 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 
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4.  WINSTGEVEND ONDERNEMERSCHAP 

 

Ik vind winst belangrijk  

 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

Ik weet hoe ik mijn producten of diensten 

kan verkopen. 

 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

Ik vind ondernemen leuk.  

 

0 1  2 3 4 5 n.v.t. 

 

 

 

 

 

Totaal score:  

 

 

 

 

 

 


