
Doorstartplan 
Algemene gegevens 

Handelsnaam bedrijf: 
Adres, postcode en vestigingsplaats 
bedrijf 
Juridische bedrijfsvorm 
KvK nummer 
Vergunningen nodig? 
Benodigde vergunningen aanwezig? 

Beknopte omschrijving bedrijf 
Wat is je product/dienst? 
Wat is je prijs/tarief? 
Wie is de doelgroep? (wie koopt jouw 
product of maakt gebruik van jouw 
dienst) 
Wat is de huidige marktsituatie? (is er 
behoefte aan jouw product/dienst en wil 
men er voor betalen, etc) 
Wat zijn de promotieactiviteiten? 
Omschrijving marktsituatie en 
concurrentiepositie (van toepassing zijnde 
branche- en marktontwikkelingen 

Oorzaak problemen 
Korte toelichting op historie bedrijf 
Toelichting op het ontstaan van de 
financiële problemen 
Eventueel een overzicht van ontstane 
schulden en achterstanden  
Toelichting op behoefte aan 
bedrijfskapitaal (indien van 
toepassing) 
Bedrag behoefte bedrijfskapitaal (met 
een duidelijke specificatie van de 
bestemming van dit bedrag) 

Toekomst 
Maatregelen die zijn of worden 
genomen om de financiële problemen 
in de toekomst te voorkomen en de 
huidige problemen op te lossen 
Zijn er nieuwe potentiële opdrachten 
of bestellingen in het vooruitzicht. Svp 
toelichten. 
Op welk gebied kan je extra hulp 
gebruiken? Bv workshops om de 
ondernemersvaardigheden te 
verbeteren, etc. 

Ja Nee
Ja Nee



Exploitatiebegroting 
jaar 1 jaar 2 

Omzet  € 
af: inkoopwaarde / materiaalkosten  €  € 
Brutowinst  €  € 

Bedrijfskosten 
Personeelskosten  €  € 
Productiekosten  €  € 
Huisvestingkosten bedrijfspand  €  € 
Promotiekosten  €  € 
Vervoer- en transportkosten  €  € 
Verkoopkosten  €  € 
Administratiekosten  €  € 
Afschrijvingen  €  € 
Rente- en bankkosten  €  € 
Overige kosten (specificeren)  €  € 
Totaal kosten  €  € 
Bedrijfsresultaat (=brutowinst -/- totaalkosten)  €  € 

Begroting privé uitgaven 
inkomstenbelasting / premies  €  € 
huishoudelijk uitgaven  €  € 
huur / hypotheeklasten  €  € 
gas/water/elektriciteit  €  € 
ziektekostenverzekering  €  € 
arbeidsongeschiktheidsverzekering  €  € 
rente en aflossing privé leningen  €  € 
overige lasten  €  € 
af: huursubsidie  €  € 
af: kinderbijslag  €  € 
af: alimentatie  €  € 
af: inkomsten buiten bedrijf  €  € 
af: overigen inkomsten  €  € 
Privé uitgaven (per saldo)  €  € 



Liquiditeitsbegroting    
resultaat  €     €   
af: privé uitgaven  €     €   
bij: afschrijvingen  €     €   
af: vervangingsinvesteringen  €     €   
beschikbaar voor aflossingen (1)  €     €   
    
Af: aflossingsverplichtingen    
hypotheek bedrijfspand  €     €   
bedrijfslening 1:…………………………………  €     €   
bedrijfslening 2:…………………………………  €     €   
bedrijfslening 3:…………………………………  €     €   
bankkrediet:……………………………………  €     €   
leasecontracten: ……………………………….  €     €   
leningen gemeente  €     €   
Leningen familie  €     €   
Totaal aflossingsverplichtingen (2)  €     €   
    
blijft over  (1 -/- 2)  €     €   
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