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Als ondernemer moet je van alle markten thuis zijn. En als 
je al ergens twijfels over hebt, bijvoorbeeld over jouw 

verzekeringspakket of bedrijfsautomatisering, dan zijn er altijd 
adviseurs die je graag van dienst zijn. Veel voor-de-hand-liggende 
aspecten van het ondernemen heeft de doorsnee ondernemer dan ook 
wel onder controle. 

Buiten het bekende spectrum van ondernemen speelt zich echter ook 
een groot aantal zaken af, waaraan maar weinig ondernemers voldoende 
aandacht geven. Het gaat om onderwerpen die niet direct invloed 
hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering en omzet- en winstontwikke-
ling. Maar op termijn kunnen deze zaken van levensbelang zijn voor de 
gezondheid van jou en je bedrijf.

We noemen een paar voorbeelden:
• Juridische structuur van onderneming niet up-to-date 

Een niet-passende structuur kan negatieve fiscale en financiële 
gevolgen hebben voor jou, je bedrijf en eventuele aandeelhouders.

• Persoonlijke situatie is gewijzigd 
Je bent inmiddels getrouwd, gescheiden of hertrouwd, of je hebt 
kinderen gekregen. Dit zijn allemaal belangrijke redenen om de 
relatie tussen jou en je bedrijf onder de loep te nemen. Als dit niet 
goed op elkaar is (en blijft) afgestemd, kan dit op onverwachte 
momenten leiden tot ongewenste gevolgen.

• Mogelijkheden onbenut laten 
Jouw persoonlijke financiële vermogen verdient extra aandacht. 
Profiteer je nu en in de toekomst bijvoorbeeld wel optimaal van de 
mogelijkheden? Bijvoorbeeld 
op het gebied van erfrecht en 
de fiscale kansen voor de erf- 
of schenkbelasting? 

• Continuïteit 
Hoe zit het met de continuïteit 
van je bedrijf? Zijn volmachten en opvolging bijvoorbeeld goed 
geregeld?

Formaat Notarissen zijn vertrouwd met al deze onderwerpen. Deze 
overwegend grotere notariskantoren hebben een ruime ervaring in de 
ondernemingspraktijk en dan met name met de ondernemer áchter het 
bedrijf. Vanuit die kennis en ervaring is de Ondernemer Scan ontwik-
keld. Kies je voor de Ondernemer Scan? Dan ontvang je, op basis van 
een persoonlijk gesprek, een rapport van maximaal twee A-viertjes met 
een beknopte analyse, de mogelijkheden en aanbevelingen van de For-
maat Notaris. Door deze scan periodiek uit te laten voeren,  bijvoorbeeld 
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eens in de twee à drie jaar, weet je zeker dat jouw bedrijf in de pas loopt 
met de actuele juridische, fiscale en financiële mogelijkheden.

Formaat Notaris
Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende 
notaris kantoren in Nederland. Zodoende vind je altijd wel een kantoor 
van Formaat Notarissen bij jou in de buurt. Formaat Notarissen staat 
voor diensten die zijn afgestemd op jouw wensen. Het voordeel van 
groot, landelijk netwerk is dat je er profiteert van de gebundelde kracht 
en kunde van de notarissen. Bovendien zijn de notarissen van Formaat 
net als jij ondernemers van vlees en bloed. Zij weten wat zowel privé als 
zakelijk belangrijk is voor een ondernemer: ruimte om te ondernemen, 
in de wetenschap dat de zaken goed zijn geregeld en er optimaal wordt 
geprofiteerd van alle kansen en mogelijkheden. Wij nodigen je daarom 
van harte uit om eens van gedachten te wisselen over jouw bedrijf. 
Neem contact met ons op voor vragen of het maken van een afspraak. 
Wij nemen graag de tijd voor je.
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Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Brouwersstraat 8, 7941 BP Meppel 

Telefoon 0522-252850

E-mail info@meppel.lexisnotarissen.nl 

Westerstraat 80, 7963 BE Ruinen

Telefoon 0522-470337

E-mail info@dewolden.lexisnotarissen.nl

Meppelerweg 6, 7921 VP Zuidwolde (Dr.) 

Telefoon 0528-371228

E-mail info@dewolden.lexisnotarissen.nl
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