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DSG LEGAL
STARTERSGUIDE
Je hebt besloten om van start te gaan met jouw eigen onderneming, mooi! Maar zorg dan wel dat jij een aantal
zaken aan de voorkant goed geregeld hebt. In deze startersguide loop ik de belangrijkste zaken even kort met je
door. Heb je na het lezen van deze startersguide nog vragen, bel dan gerust even op of stuur een mailtje.
Als je een onderneming start zal de eerste vraag zo ongeveer zijn, hoe doe ik dat op een manier zodat ik weinig
tot geen risico loop. Oftewel je wilt LEGAL proof ondernemen. Dat is een wijs besluit, want het kan nog wel
eens verkeerd gaan, en dat wil je niet.
Het eerste besluit is daarvoor al van belang. De rechtsvorm van jouw bedrijf. Waar kies jij voor? Vaak begin je
als een eenmanszaak. Dat is een relatief eenvoudige vorm voor een onderneming. Ben je er wel van bewust dat
bij een eenmanszaak je privé aansprakelijk bent voor de schulden die eventueel uit jouw onderneming
voortvloeien.
Vervolgens is het belangrijk om een aantal andere juridische zaken aan de voorkant goed geregeld te hebben.
Zodat jij ook echt LEGAL proof gaat ondernemen. Je wilt immers geen onnodige risico’s lopen, waarvan je het
bestaan niet eens wist. Onnodige risico’s kunnen namelijk grote financiële gevolgen hebben.
Daarom is het van belang om heldere, volledige en actuele algemene voorwaarden op te stellen. Dat zijn
namelijk jouw condities waartegen jij de overeenkomst met de andere partij aangaat. In deze algemene
voorwaarden beperk jij jouw aansprakelijkheid zo goed mogelijk. Je wilt jouw onderneming immers zo goed
mogelijk beschermen in geval je onverhoopt toch aansprakelijk word gesteld. En denk nou niet dat zal mij niet
gebeuren, het gebeurt helaas soms wel.
Ook is het belangrijk dat jouw contracten die je met een andere partij afsluit helder, volledig en zo concreet
mogelijk zijn opgesteld. Zodat er geen misverstanden ontstaan over de uitvoering van de overeenkomst. Indien
zich namelijk conflicten voordoen kan dit leiden tot nare en energie rovende situaties, soms met aanzienlijke
financiële gevolgen. Overzicht over jouw contracten is dus belangrijk voor jou als ondernemer.
En last but not least, zorg dat je als ondernemer voldoet aan de wettelijk gestelde eisen van de privacywet. Dat
doe je door te zorgen dat je in ieder geval de privacyverklaring hebt opgesteld, zodat jouw klanten zien hoe jij
met hun persoonsgegevens omgaat.
De belangrijkste juridische zaken die jij echt geregeld moet hebben nog even op een rijtje:








Rechtsvorm
Aansprakelijkheid
Risico’s beperken
Privacy
Algemene voorwaarden
Factuur/offerte
Contract

Omdat DSG Legal begrijpt dat bij de opzet van een onderneming al veel investeringen om de hoek komen kijken
heeft DSG Legal het voordelige LEGAL STARTERSPAKKET samengesteld.
Met dit pakket ga jij als starter LEGAL proof van start. Zodat jij met inzicht, rust en zekerheid kunt ondernemen
en groeien naar the next level.
Heb je nog vragen neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op, ik help je graag verder.
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