
Mabor Advies
Doggerstraat 13 – 1086 VG Amsterdam

U wilt een eigen bedrijf beginnen maar er zijn privé schulden.

U loopt het risico dat schuldeisers beslag gaan leggen op het vermogen van uw nieuwe eenmanszaak of op
de aandelen van uw BV.
Het beginnen met ondernemen is daardoor vol risico’s.
Wij bieden u hiervoor diverse alternatieven .

Mogelijkheden en prijzen

Het alternatief voor de eenmanszaak

Een eenmanszaak is een rechtsvorm waarbij jij, als natuurlijk persoon van vlees en bloed,
de enige verantwoordelijke bent voor de bedrijfsvoering. Jij bent privé verantwoordelijk
voor je zakelijke schulden.
Er is geen onderscheid tussen je privé- en bedrijfsvermogen.
Schuldeisers uit privé schulden kunnen beslag legen op het ondernemers vermogen
daardoor is het zeer risicovol om een eenmanszaak met privé schulden te beginnen.
Mabor Advies heeft in samenwerking met de stichting Bedrijfsbehoud hiervoor een
alternatief.
In dit samenwerkingsverband heeft u dezelfde fiscale voordelen van de eenmanszaak

De belastingvoordelen zijn:

 Zelfstandigenaftrek
 MKB winstvrijstelling
 Startersaftrek (voor de startende ondernemer)

Dit fiscale voordeel zorgt ervoor dat je over het eerste gedeelte van de winst erg
weinig belasting betaald. Belasting betalen hoort er echter wel altijd bij.

Je hoeft geen jaarrekening te deponeren bij de KVK

In deze vennootschapsvorm heb je niet de verplichting tot het deponeren van een
jaarrekening bij de kamer van koophandel. Dit wordt met name door de bescherming
van de privacy ingegeven. Indien je wel een jaarrekening zou dienen te deponeren
dan kan iemand anders precies zien hoeveel je verdient.

Er kan geen beslag worden gelegd door schuldeisers uit uw privé situatie

Afgescheiden vermogen



Een afgescheiden vermogen is het vermogen van vennootschap zelf. Het afgescheiden vermogen is
afgescheiden van het privé-vermogen van de vennoten .

Betekenis afgescheiden vermogen

De betekenis van het begrip afgescheiden vermogen is vooral gelegen in de exclusieve
verhaalspositie van de gemeenschapsschuldeisers op dat vermogen. De privé-schuldeisers kunnen
zich niet op het afgescheiden vermogen verhalen, zolang vennootschap bestaat.

Vennootschappen met afgescheiden vermogen

Uit art. 3:192 BW blijkt dat iedere bijzondere vennootschap in de zin van de tweede afdeling van
titel 3.7 BW een afgescheiden vermogen vormt met een exclusieve verhaalspositie voor de
schuldeisers van wie de vorderingen corresponderen met tot de gemeenschap behorende schulden.

Geen afgescheiden vermogen

Een eenmanszaak en een niet ontbonden huwelijksgoederengemeenschap hebben geen
afgescheiden vermogen.

.
Wel bent u uiteraard wel aansprakelijk voor nieuwe schulden gemaakt in het bedrijf .
Er zijn de dezelfde risico’s als bij de eenmanszaak
.
Kosten oprichting 495,00 euro
Maandelijkse kosten 45,00 euro (geen BTW)

Wilt u niet de aansprakelijkheid van de eenmanszaak dan kunnen wij voor u een holding
constructie opzetten waarbij de aansprakelijkheid vervalt maar waarin ook de fiscale
voordelen van de eenmanszaak komen te vervallen.
.
Deze constructie wordt voor u speciaal op maat opgericht en kan daardoor in diverse
vennootschapsvormen voorkomen
Tevens zijn er diverse vormen van door ons verzorgd beheer mogelijk..

Kosten oprichting vanaf 995,00 euro
Maandelijksekosten PM

Ondernemen in de WSNP of tijdens een faillissement .

Een eigen bedrijf als ZZPer in de WSNP of in het minnelijk traject.

Hoe krijgt ondernemen in de WSNP haar vorm.

– U bent een vrije beroepsbeoefenaar en u heeft geen inkoop van goederen of diensten, kortom u
bent ZZP-er!

– U kiest een handelsnaam waaronder u werkt.

– U zorgt zelf voor opdrachtgevers

.- Wij richten samen voor u een vennootschap op.

https://www.beslagrecht.nl/bw-boek-3-titel-7-gemeenschap/bw-boek-3-titel-7-afdeling-2/4570-art-3-192-bw-verhaal-voor-gemeenschapsschulden
https://www.beslagrecht.nl/begrippen-bij-civiel-recht/begrippen-materieel-recht/begrippen-bij-goederen-3-1-bw/begrippen-gemeenschap/4975-bijzondere-gemeenschap
https://www.beslagrecht.nl/links-bij-strafvorderlijk-conservatoir-beslag/huwelijksgoederengemeenschap


– U heeft de dagelijkse leiding.

– Wij spreken met u een uurloon af.

– Wij verzorgen de afdracht richting de belastingdienst en het UWV.

– U bent verzekerd voor de sociale voorzieningen

– U bent volledig eigen baas u maakt zelf uit wat u doet en wanneer.

– U benadert klanten voor uzelf en verzorgt de uitvoering van het traject.

– U geeft per door u gekozen periode aan ons door wat en aan wie er gefactureerd moet worden.

_ Wij verzorgen de administratie.

– Kortom u houdt zich uitsluitend bezig met waarin u goed bent: uw vakgebied.

Wij zorgen namelijk voor het beheer van de vennootschap, verzorgen de directie, het management
en de secretariële ondersteuning. Ook verzorgen wij indien nodig alle noodzakelijke juridisch
stappen alsmede de volledige incasso.

U werkt in een door ons beheerde vennootschap waarin u al de vrijheden van het zelfstandig
ondernemerschap in beperkte mate kunt genieten, maar wel 100% anoniem eigenaar van bent.

Alle gemaakte winst wordt gereserveerd voor na de WSNP periode.

Naast de oprichtingskosten betaald u een vast bedrag per maand.

Voor door ons opgerichte vennootschappen kunnen wij een vestigingsadres verzorgen.

Zodra het WSNP traject ten einde is , kunt u over naar iedere door u gewenste ondernemingsvorm.

Kosten oprichting 450,00 euro

Kosten maandelijks 300,00 euro

Kosten vestigingsadres per maand 75,00 euro

Alle prijzen zijn exl.BTW

Bel ons voor nadere informatie of een afspraak voor een adviesgesprek 020-2101049



T: +31 202101049 – M: info@mabor.nl – www.mabor.nl – Kvknr. 70863857 – NL858489752B01
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