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Aanvrager - Interveniënten

Wenst u uw activiteit in eigen naam
/ in naam van een vennootschap uit
te oefenen? Waarom?
Uzelf

Naam / Voornaam
Geboortedatum
Adres
Curriculum vitae

Echtgeno(o)t(e)

Uw vennoot / meehelpende
echtgeno(o)t(e)

(diploma's/beroepservaring) :

(naam/voornaam/geboortedatum/beroep/huwelijksstelsel) :

Naam / Voornaam
Geboortedatum
Adres
Curriculum vitae

Echtgeno(o)t(e)

Uw vennootschap

(diploma's/beroepservaring):

(naam/voornaam/geboortedatum/beroep/huwelijksstelsel):

Naam / Rechtsvorm

Als u uw activiteit in een vennootschap wilt
uitoefenen, dient u ook het deel ‘Uzelf’ en

Datum van oprichting

eventueel ‘Uw vennoot’ in te vullen.

Doel van de vennootschap

Adres van de zetel

Uw boekhouder

Naam / Voornaam
Telefoon
Adres

2

Kapitaal
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Beschrijving van uw project

Oprichting of overname van een
bestaande activiteit?

Beknopte omschrijving van uw
project

• Uw activiteit

• Uw producten en diensten

• Uw motivering

Beknopte analyse van uw markt

• Uw klanten

Toegestane betalingsmiddelen/termijnen

• Uw leveranciers

Verkregen betalingsmiddelen/termijnen

• Uw ligging/concurrenten
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Business Plan

1. Uw uitgaven / investeringen

Eerste installatiekosten
• notariskosten, oprichtingskosten, kosten voor publicatie van de statuten,
diverse administratiekosten
EUR
Startinvesteringen
• Sleutelgeld, handelszaak, franchiserechten, ...

EUR

• Aankoop en/of inrichting van de lokalen

EUR

• Aankoop van materieel en machines

EUR

• Aankoop voertuig

EUR

Bedrijfskapitaal
• Samenstelling van de startvoorraad

EUR

• Kasreserve (geld noodzakelijk om de eerste gewone uitgaven van
de onderneming te dekken, zoals huur, lonen en
betalingsuitstel voor klanten)

EUR

Totaal
Commentaar
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0 EUR
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2. M
 iddelen voor de financiering

Uw eigen inbreng

van uw uitgaven en investeringen • Eigen kapitaal
EUR
• Inbreng in natura (gebouw, octrooi...)
EUR
• Ingezameld kapitaal bij de familie, vrienden
EUR

0 EUR

Totaal
3. Te financieren saldo (1-2)

0 EUR

Te bespreken en in te vullen met

Uw overige financieringsbronnen

uw gesprekspartner bij BNP Paribas

• Kredieten op lange termijn

Fortis

Bedrag

Duur

• Woonkrediet

EUR

• Investeringskrediet

EUR

• Krediet op afbetaling

EUR

• Leasing / Renting

EUR

• Kredieten op korte termijn
• Kaskrediet

EUR

• Bankgarantie

EUR

• Overige bronnen
• Achtergestelde lening / subsidies

EUR

• Leverancierskredieten

EUR

Commentaar
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3. Uw toekomstige inkomsten op jaarbasis
Een nauwkeurige evaluatie van

Realistisch

Pessimistisch

Gemiddeld

Gemidddeld

uw toekomstige omzet is uiterst
belangrijk. Daarom maakt u het
best een raming vanuit twee

• Gemiddeld aankoopbedrag per klant

EUR

standpunten: een realistische en
een pessimistische raming.

EUR

• Hoeveel klanten per jaar?

Aantal

Aantal

• Totaal van de jaarlijkse ontvangsten

Totaal

Totaal



0,00 EUR

Commentaar
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0 EUR
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4. Uw bedrijfskosten op jaarbasis

Uw variabele kosten (gekoppeld aan de omzet)
• Gemiddelde marge op de verkoop van uw producten
(raming) Graag een getal groter dan 100%!

100 %

• Aankoopprijs van uw goederen
(% marge op uw jaarlijkse ontvangsten)

0,00 EUR

Uw vaste kosten (te betalen ongeacht uw omzet)
• Huur, onroerende voorheffing ...

EUR

• Water, gas, elektriciteit, verwarming

EUR

• Kantoorkosten: telefoon, klein materieel, informatica ...

EUR

• Voertuigkosten: verzekering, belastingen, brandstof,
onderhoud ...

EUR

• Andere recurrente kosten: boekhouding, verzekeringen ...

EUR

• Andere: reclamekosten ...

EUR

• Uw bezoldiging: lonen, sociale lasten

EUR

• Personeelskosten: idem

EUR

• Varia

EUR
Totaal vaste kosten

?
?

uw gesprekspartner bij BNP Paribas
Fortis

0,00 EUR
0,00 EUR

?
Te bespreken en in te vullen met

0 EUR

0,00 EUR

• Financiële lasten - interest op kredieten

EUR

• Annuïteiten - Terugbetaling van de kredieten

EUR

Commentaar
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Advies?
Informatie?
Verrichtingen?

Kom langs in het kantoor

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Kantoren

Bel ons op tel. 02 433 43 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Telefoon

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
Internet

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be
(24/7)
GSM

BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE0403.199.702
FSMA n° 25.879 A
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