
ADVIES

TIPS OM DE OPSTARTKOSTEN TE BEPERKEN

Starter

Een budget opstellen, niet makkelijk? 

• Hoe de kosten beperken? Elimineer de elementen die uw activiteit niet nodig heeft. 
• Wat kunt u nog verkrijgen, ruilen of lenen? Een technische partner kan evenveel 

bijdragen als een financiële partner. De operatie valt goedkoper uit en u voldoet aan 
uw behoeften. Denk daar aan voor elke soort kosten! 

• Leg voldoende reserve aan voor een opstartperiode van 3 tot 6 maanden 
(om de vaste kosten te dekken).

• Hanteer eerder een pessimistische benadering op commercieel vlak en onderschat niet 
welke inspanningen of hoeveel tijd nodig is om de eerste verkoop te verwezenlijken.

• Probeer de voorziene kosten te verminderen of de investeringen te beperken, voor u 
probeert extra middelen los te weken.

• Laat u bijstaan door een professionele boekhouder. Op basis van de cijfers die u voorlegt, 
kan hij uw financieel plan vorm geven en het samen met u optimaliseren.

Vaak voorkomende fouten
• Met de natte vinger de toekomstige omzet inschatten (veeleer een globaal cijfer dan 

de unieke kost).
• Niet kijken naar de concurrentie.
• Geen rekening houden met de duur van de opstartfase.
• Geen rekening houden met de seizoensinvloeden.
• De opstart slecht plannen (beginnen in het laagseizoen …).
• De niet factureerbare taken vergeten (prospectie, follow-up …).
• Denken dat men een financiering gaat vinden omdat men het verdient.

• Tweedehands of uit een stockverkoop kopen (investeringen, kantoormateriaal …).
• Goederen uit faillissementen opkopen.
• Kosten, materiaal enz. delen met andere ondernemers.
• Thuiswerken indien mogelijk.
• Vrij beschikbare en gratis toepassingen gebruiken (software voor voorraadbeheer …).
• Gebruikmaken van gratis online platformen en sociale netwerken

(communicatie, prospectie …).
• Een beroep doen op gratis advies van andere ondernemers of begeleidingscellen.
• Samenwerken met stagiairs, studenten, senioren, werkzoekenden (aanwervingsplannen).
• Een beroep doen op openbare middelen (speciale leningen tegen een lagere rente …).
• Gebruikmaken van toelagen (consultancy, investeringen in technologie enz.).
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