
Wij helpen u graag.

De Mabor Adviesgroep is de expert op het gebied van ondernemen zonder zorgen en
angsten voor schuldeisers uit uw verleden.

Wij richten samen met u een vennootschap waarin u u kunt ondernemen.

Wij bouwen samen met u een huis waarin u veilig kunt ondernemen.

Een vennootschapsvorm speciaal voor ondernemers die schulden hebben en daardoor zelf geen
onderneming kunnen beginnen of de aandelen van een BV op eigen naam kunnen hebben.

U kunt weer u eigen leven inrichten zelf bepalen wat er wordt betaald geen angsten
meer voor loonbeslag.

U bent dus niet langer aangewezen op de goedwillendheid van vrienden of familie.

Ook richten wij voor u geen vennootschap op die u later voor veel geld kan of moet
overnemen zoals u bij een aantal andere aanbieders op internet tegen zult komen.

U beschikt vanaf de oprichting geheel zelfstandig over het vermogen van de
vennootschap.

Kortom een vennootschap waar u het voor zeggen heeft zonder verdere verplichtingen
naar de Mabor Adviesgroep.

Indien u met een door ons opgerichte vennootschap gaat ondernemen bestaat er de
mogelijkheid om door de Mabor adviesgroep de oude schulden te laten saneren
verplicht is dit echter niet.

Ook kunt u door de Mabor adviesgroep uw administratie van de vennootschap laten
verzorgen verplicht bent u dat echter niet.

Wij hanteren hiervoor een vast start tarief afhankelijk van het aantal schuldeisers en
vervolgens een maandelijkse bijdragen gedurende de duur van het traject.

Vorm A.
Het probleem
U bent eigenaar van een eenmanszaak en u heeft zakelijke schulden ontstaan in de eenmanszaak..
Het gevaar bestaat dat de schuldeisers beslag gaan leggen op het ondernemingsvermogen van uw
eenmanszaak.
U heeft een BV en een privé schuld beslag op de aandelen dreigt.

U heeft privé schulden en u wilt een eigen bedrijf beginnen.

Schuldeisers kunnen beslag leggen op uw ondernemersvermogen bij de eenmanszaak dan wel op de
aandelen van een BV die in uw bezit zijn.



Ondernemen wordt hierdoor vrijwel onmogelijk.

De oplossing.

Samen met een door ons beheerde stichting wordt er met u een nieuwe vennootschap opgericht.

Dit is id regel een CV

Wij hebben samen met u hiermee een afgescheiden vermogen gecreëerd waar uw schuldeisers op
geen enkel wijze beslag op kunnen leggen.
Onze stichting treedt hierbij op als onafhankelijke derde partij.

Dit is voor u van groot belang, u krijgt anders te maken met de fiscus die zich beroept
op de richtige heffing of schuldeisers die de rechtshandeling van de oprichting van
de nieuwe vennootschap nietig kunnen verklaren, zoals het geval kan zijn als u een
vennootschap opricht met een familielid of vriend.

( Ook voorkomt u hiermee dat uw familie of vrienden in de belastingheffing worden
betrokken)

Kiest u voor de CV vorm .

In de CV als vennootschapsvorm heeft u alle voordelen op fiscaal gebied van de
eenmanszaak .

(De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat onder meer uit: zelfstandigenaftrek,
meewerkaftrek en startersaftrek)
U kunt ondernemen zonder de dreiging van privé schuldeisers.
U kan hiermee de beschikking krijgen over een beslagvrije bankrekening voor de zaak en indien
gewenst een beslagvrije privé-bankrekening.
(banken zij momenteel erg huiverig bij het open van een zakelijke bankrekening voor mensen met
schulden u kunt wel altijd uitwijken naar een Viabuy bankrekening.)
Auto’s en andere goederen worden eigendom van de vennootschap en zijn hierdoor veilig tegen
beslag en verkoop door deurwaarders.
U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan.
U bent echter wel net zoals bij de eenmanszaak hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die u maakt
met de vennootschap.

Commanditaire Vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de
vennootschap onder firma. Het belangrijkste verschil is dat er twee soorten vennoten
worden onderscheiden. Dit zijn de beherende vennoten en de commanditaire
vennoten.

De beherende vennoot van de C.V. is aansprakelijk voor alle schulden van de C.V.
De commanditaire vennoot of stille vennoot is dit nooit.

http://www.mabor.nl/bankrekening/


Een commanditaire vennoot is financier van de vennootschap maar verder voor de
schulden niet aansprakelijk. Ook kan de commanditair vennoot arbeid inbrengen.

Zijn positie is te vergelijken met een aandeelhouder bij een vennootschap, met als
groot verschil dat er voor een C.V. geen verplichte kapitaal inbreng is, plus is niet
bekend wie de commanditaire vennoten zijn.

Het is niet te achterhalen wie de commanditaire vennoot of vennoten is/zijn.

De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. In de
praktijk zien we dat hiervoor meestal één of meerdere rechtspersonen optreden.

Vele grote concerns als Macro en C&A maken al jaren gebruik van de C.V.
constructies.

Enige belangrijke voordelen boven de B.V.:

Geen gestort kapitaal nodig
Geen antecedentenonderzoek nodig
Geen publicatie jaarcijfers
Geen notariële overdracht
Geen salarisverplichtingen (volledige loondienst mogelijk)
Geen voorheffing IB zoals bij een eenmanszaak

De gesloten C.V.

Deze vorm is fiscaal transparant en aldus niet zelf belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting.

Alle vennoten, zowel de beherende als de stille vennoten, zijn aan elkaar
gelijkwaardig. Het is niet zo dat de stille vennoot uitsluitend geld inbrengt en zich
vervolgens nergens meer mee mag bemoeien. Hij of zij is volledig medegerechtigd in
de vennootschappelijke goederengemeenschap.

Ook kan hij of zij zijn of haar positie niet zonder toestemming van de andere vennoten
overdragen aan een derde.

Weliswaar is dus het uitgangspunt dat alle vennoten gelijkwaardig zijn (naar
evenredigheid van hun inbreng). De beherende vennoot is echter de aansprakelijke
partij.

Meestal wordt door ons de gesloten vorm gebruikt bij het opzetten van combinatie
vennootschappen.

Vorm B
De derde oplossing is de Nederlandse BV als ondernemingsvorm waarvan de aandelen in onze holding
worden gehouden. De aandelen worden gesplitst in een economische eigenaar (dat bent u of iemand
door u aangewezen) en een juridisch eigenaar (onze holding).
U heeft de volledige zeggenschap in de BV; u bent hier in loondienst zonder de verplichting van een
dga-salaris.



Beslag op de aandelen is niet mogelijk, wel is er beslag mogelijk op uw salaris en vakantiegeld.

Vaak wordt er een holding opgericht met daaronder een werkmaatschappij om loon
beslag te voorkomen.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan. Kortom u bent
volledig vrij om te ondernemen zoals u dit wenst.
U kunt in deze vorm (opnieuw) beginnen met ondernemen. Of de BV kan als holding worden gebruikt
als u bent begonnen in vorm A, maar toch te maken krijgt met een WSNP.
U kunt het samenwerkingsverband per maand beëindigen.

Indien u via de Mabor Adviesgroep een van de bovenstaande vennootschappen met
ons opricht kan u de boekhouding door ons laten verzorgen in e-Boekhouden
verplicht is dit echter niet.

LET BIJ DE MABOR ADVIESGROEP BENT U ALTIJD ZELF DE BAAS IN
UW ONDERNEMING.

U kunt iedere samenwerking met de Mabor Adviesgroep altijd maandelijks kosteloos
beëindigen u betaald nooit een overname bedrag voor de opgerichte vennootschap
zoals bij ander aanbieders wel verplicht is.

Bel voor een gratis adviesgesprek 020-2101049Mabor.nl
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