Oprichting besloten vennootschap
Bespreking
Doorgaans zal er een bespreking plaatsvinden waarin u uw wensen kunt aangeven en wij u kunnen
adviseren omtrent de mogelijkheden. Indien het contact via uw accountant, boekhouder of adviseur
loopt, zal de bespreking veelal achterwege blijven.
Benodigde gegevens en documenten

•
•
•

een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Europees of gemeentelijk
identiteitsbewijs) van u, uw partner en eventuele mede-oprichters en hun partners
naam, vestigingsplaats, doel, kapitaal en de directie van de vennootschap
te zijner tijd een bankverklaring of accountantsverklaring

Onze activiteiten (globaal):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opvragen van persoonlijke gegevens bij de Gemeentelijke Basis Administratie
bij oprichter-vennootschap: uittreksel Kamer van Koophandel
indien gewenst een handelsnaamonderzoek instellen bij de Kamer van Koophandel
indien gewenst de besloten vennootschap reeds inschrijven als besloten vennootschap "in oprichting"
bij de Kamer van Koophandel
opstellen ontwerpakte
toezenden vragenformulieren ten behoeve van het Ministerie van Justitie
verzenden ontwerpakte aan u, eventuele andere oprichters en uw accountant, boekhouder of adviseur
de ingevulde en getekende vragenformulieren naar het Ministerie van Justitie zenden
het doornemen, toelichten en ondertekenen van de akte en bijbehorende formulieren
opstellen aandeelhoudersregister
het toezenden van een afschrift aan u, uw accountant, boekhouder of adviseur, de Kamer van
Koophandel en eventueel de bank
opgave bij de Kamer van Koophandel
eventueel bank in kennis stellen van oprichting
de originele akte laten registreren.

Een inschatting van de doorlooptijd (globaal):

•
•

•

nadat wij alle benodigde gegevens hebben ontvangen, wordt na ongeveer twee weken de ontwerpakte
toegezonden
na inzending formulieren aan het Ministerie van Justitie duurt het ongeveer twee weken voordat de
verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven
als de verklaring van geen bezwaar en de bankverklaring of accountantsverklaring in ons bezit zijn kan
de akte van oprichting (binnen drie maanden na de afgiftedatum van de verklaring van geen bezwaar)
worden ondertekend.

