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Ontwikkeld door: 

 



 

Ondernemers gezocht voor het startklare bedrijf: 

 

De drankkoerier / Avondkoerier / Bierkoerier 
 

Van Laar IMA weet als geen ander dat het opzetten van een bedrijf lastig kan zijn. Het maken 

van algemene voorwaarden, het opzetten van een boekhouding, het laten ontwerpen van een 

website mét bestel én betaalmodule, een huisstijl etc. Dit zijn belangrijke zaken waar u zo min 

mogelijk tijd in wilt steken. U wilt namelijk ondernemen! Daarom heeft Van Laar IMA al 

deze zaken alvast voor u uitgevoerd.  

 

U kunt dus nu direct beginnen met ondernemen door dit kant-en-klare bedrijfsconcept over te 

nemen. Dit concept is ideaal voor een (startende) ondernemer die direct van start wil gaan met 

een onderneming tegen lage kosten. U neemt dus een startklaar concept over die aangepast 

wordt naar uw wensen en uw bedrijfsnaam. Dit betekent geen verborgen kosten of 

verplichtingen maar één vaste prijs. U neemt namelijk geen bedrijf over met verborgen 

kosten, contracten en/of schulden, maar een transparant en fris bedrijfsconcept dat in de 

startblokken staat om te kunnen starten. U schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel, wij 

implementeren het bedrijfsconcept met eventueel een aangepaste bedrijfsnaam en starten 

maar! Hoe? Dat leest u allemaal in dit document. 

 

1. De koerier in het algemeen 
 

Wat doet een avondkoerier? 

Stel je voor…je hebt een verjaardag of je krijgt onverwachts visite en je hebt geen bier, wijn 

of chips in huis. Dat is een groot probleem, maar wie bel je dan? Een avondkoeriers 

natuurlijk! De winkels zijn namelijk al lang gesloten. Het fenomeen “Avondkoerier” is een 

sterk groeiende bedrijfstak omdat je een service bied die anderen niet kunnen bieden, 

namelijk het leveren van etenswaren in de late(re) uurtjes. Wij zorgen er dan ook voor dat je 

snel en professioneel kan starten door onze kant-en-klare avondkoeriersconcepten. 
 

Onze avondkoerier concepten zijn startklaar en kunnen overal in Nederland of België 

begonnen worden. U kiest voor een concept mét door ons ontwikkelde bedrijfsnaam of de 

naam zal aangepast worden naar uw eigen verzonnen bedrijfsnaam. Iedereen met een eigen 

auto, bromfiets kan met ons concept van start gaan, parttime en fulltime.  

 

Het unieke aan ons concept is dat klanten de bestelling online (24 uur per dag) kunnen 

doorgeven en tevens online kunnen betalen met IDEAL of het Belgische MrCash. U ontvangt 

de bestelling dan automatisch in uw mailbox of op uw telefoon. U ziet dan precies zien wat er 

bestelt is en waar het dient te worden afgeleverd. Simpeler kan het niet. 
 

Mogelijke klanten: 

Enkele voorbeelden zijn: 

 Vrienden op facebook 

 Particulieren in uw woonplaats 

 Toeristen in hotels of bungalowparken 

 Mensen die tot laat werken 

 

Iedereen die zin heeft in iets lekkers als de winkels gesloten zijn is een mogelijke klant.  

  



2. Wat biedt ons concept?  
 

Bij de ontwikkeling van ons avondkoeriersconcept is aan alles gedacht dat u nodig heeft om te 

kunnen beginnen. U koopt dus een bedrijfsconcept dat naar uw wensen is aangepast en 

waarmee u direct als avond koerier kan beginnen. Alle zorgen zijn alvast uit uw handen 

genomen. Het concept biedt bied: 

 

 Uniek logo 

U kunt een keuze maken uit onze beschikbare logo’s en bedrijfsnamen. Alle logo’s zijn 

exclusief door een ontwerper gemaakt. Dit logo kan aangepast worden met uw verzonnen 

bedrijfsnaam en naar de kleuren die u mooi vind.  

 

 Domeinnaam en email 
U wordt eigenaar van de bijbehorende domeinnaam. Deze naam wordt overgedragen aan u 

zodat enkel u deze domeinnaam mag gebruiken. Daarnaast stellen zij uw emailbox in op een 

professionele manier met bijvoorbeeld info@uwbedrijfsnaam.nl. 

 

 De complete website ( voorbeeld op www.vanlaarima.nl/concepten )  

We hebben een website gemaakt en daarbij goede teksten geschreven. Van deze website 

hebben we meerdere versies gemaakt dus met verschillende kleuren en uitstraling. Hieruit 

kunt u een keuze maken en we zorgen ervoor dat uw adresgegevens, emailadres, en gekozen 

logo toegevoegd worden. Daarnaast zorgen wij indien gewenst ervoor dat de website online 

komt te staan. De beschikbare websites en kleuren kunt u vinden in de bijlage. 

 

De website bevat veel informatieve teksten maar deze kunt u natuurlijk zelf aanpassen met 

een beetje computerkennis. Hiervoor kunt u gratis de juiste software downloaden. Het unieke 

aan de website is dat klanten online hun bestelling kunnen plaatsen en met IDEAL of MrCash 

betalen.  U ontvangt daarna automatisch per email de bestelling. Deze mogelijkheid hebben 

veel bedrijven niet maar u straks wel! Dit gaat allemaal geautomatiseerd. Tevens is er een 

contactformulier die een klant op de website kan invullen. Ook deze berichten en vragen 

ontvangt u dan automatisch in uw eigen mailbox of op uw telefoon. 

 

 Juridisch correcte algemene voorwaarden 

Elk bedrijf moet correcte juridische algemene voorwaarden hebben waarin de klant kan weten 

wat de regels zijn als ze zaken willen doen met u. Hiermee dient een klant akkoord te gaan 

voordat u de bestelling aflevert. Wij hebben deze voorwaarden voor u laten opstellen 

waardoor u dat zelf niet door een advocaat of jurist hoeft te laten doen. Dat scheelt u een hoop 

geld. In deze voorwaarden staat beschreven wat de klant van u kan verwachten en wat uw 

regels zijn. Zo voorkomt u problemen over bestellingen. Een voorbeeld van deze algemene 

voorwaarden vind u in de bijlage. 

 

 Excelbestand om uw boekhouding in bij te houden 

Het is wettelijk verplicht een correcte boekhouding te voeren. Voor veel starters is het lastig 

om dit te ontwikkelen. Wij leveren u een licentievrij (dus gratis) bestand waarin u op een 

simpele en makkelijke manier alles kunt bijhouden. Er is geen boekhoudkundige kennis nodig 

om dit programma te begrijpen, iedereen kan het gebruiken. Dit bestand is ook ideaal om 

aangifte te doen bij de belasting of eventueel naar uw boekhouder te sturen. Een boekhouder 

(of uzelf) kunt hiermee makkelijk uw omzetbelasting verzorgen. 

 

 

http://www.vanlaarima.nl/concepten


o In het programma kunt u de volgende zaken bijhouden 

 Levering – Diensten (verstuurde facturen) 

 Inkoop – Investeringen (betaalde facturen) 

 Gereden kilometers (privé)auto 

 Tariefgroepen inkomstenbelasting 

 Bedrijfsgegevens 

 

o Automatische berekeningen van 

 Omzetbelasting 

 Geschatte af te dragen inkomstenbelasting 

 Jaaroverzicht inkomsten en uitgaven 

 

Op verzoek kunnen we u het programma toelichten zodat u precies weet hoe u het kunt 

gebruiken. U kunt natuurlijk ook gewoon uw eigen boekhoudprogramma gebruiken als u dat 

heeft. Tevens krijgt u een korte handleiding. 

 

 Excelbestand om verstuurde facturen bij te houden 

De facturen die u verstuurt zult u op een correcte wijze moeten bijhouden. Ook daarvoor 

ontvangt u een excelbestand waarin u dit kunt bijhouden. Zo houd u op ieder moment direct 

inzicht in de eventuele openstaande facturen (bij op rekening) en betaalde facturen (met 

IDEAL). 

 

o Hierin kunt u de volgende zaken bijhouden 

 Bedrijfs- en contactgegevens klanten 

 Factuurnummers, data en bedragen, datum betaling door klant 

 Berekening aantal dagen dat factuur open staat 

 

 Relatie informatiesysteem (excel) 

Indien u accountmanagers inzet of zelf gaat werven naar nieuwe bedrijfsklanten, dan kunt u 

dat eventueel bijhouden in het relatie-informatiesysteem. Zo heeft u altijd inzicht over de 

benaderde bedrijven , wat er gezegd is en waar u op dat moment staat met deze potentiële 

klant. Hierin vind u de contactgegevens, wie en hoe deze persoon benaderd is en wat er 

besproken is. Tevens kunt u bijhouden welke documentatie deze persoon al heeft ontvangen 

en wat zijn reactie was. Dit voorkomt miscommunicatie en verhoogt de professionaliteit. 

 

 Extra documenten 

Als u als avondkoerier gaat starten zult u verschillende documenten nodig zijn in sommige 

gevallen. Dit is afhankelijk van de producten die u levert en op welke voorwaarden. Wij 

hebben al deze documenten alvast voor u ontwikkeld voor het geval dat u ze nodig bent.  

De documenten zijn: 

o Opzet facturen, offertes en factuurherinneringen 

 Met deze opzetten kunt u direct uw prijzen en tekst toevoegen en sturen 

naar uw klant.  

o Opzet betalingsregeling 

 Dit is een juridisch correcte betalingsregeling die u kunt sturen als uw 

klant u in termijnen wil betalen. 

 

 

 

 



 Huisstijl logo 

U wordt ook volledig eigenaar van de unieke huisstijl en logo die voor u ontwikkeld is door 

een huisstijldesigner. Deze logo’s en kleuren zijn allemaal drukklaar en worden aangeleverd 

in verschillende bruikbare bestanden (in JPEG, AI, EPS, PGN). Het door u uitgekozen logo 

wordt natuurlijk maar één keer door ons verkocht. 

 

 Naamsbekendheid op internet 

U zult natuurlijk zelf op zoek gaan naar klanten maar wilt ook dat klanten u kunnen vinden. 

Daarom zullen wij al voor enige naamsbekendheid zorgen. We zullen de website aanmelden 

bij tientallen zoekmachines waardoor de website voorkomt in bijvoorbeeld google, yahoo, ilse 

en andere grote zoekmachines. Het is namelijk dat 95% van de mensen die een bedrijf zoeken 

hiervoor een zoekmachine zoals google.nl gebruiken. Daarnaast is het aan te raden om zelf 

ook de website te promoten onder de mensen en op internet. Het begin is dan alvast voor u 

gedaan door ons. 

 

 Hoe vind ik klanten? 

Zo zou uw bedrijf kunnen aanmelden op verschillende avondkoeriers websites. Daar staan 

alle avondkoeriers per regio op vermeld. Enkele voorbeelden zijn: thuisbezorgd.nl, justeat.nl, 

biernet.nl, bezorgmijnbier.nl, Dit doen de meeste avondkoeriers. Ook op marktplaats, 

speurders, zoekertje en marktnet staan advertenties waar avondkoeriers zichzelf promoten. 

 

Facebook is maar onze mening één van de websites waar veel mensen uw bedrijf leren 

kennen. U kunt daar zelf een bedrijfspagina aanmaken en deze promoten onder uw vrienden 

en andere mensen. Het is eventueel ook mogelijk om door ons een flyer/folder te laten 

ontwikkelen om deze huis-aan-huis te laten bezorgen (meerprijs). 

 

 1.000 gedrukte visitekaartjes 

Wij zullen professionele visitekaartjes voor u ontwerpen waarvan u het ontwerp digitaal 

ontvangt. Daarnaast zullen zij 1.000 visitekaartjes voor u laten drukken en naar uw huisadres 

sturen. Zo kunt u alvast beginnen met het uitdelen van deze kaartjes om direct klanten naar 

uw website door te sturen.  



3. Stappenplan bij aankoop van ons bedrijfsconcept 
 

Gefeliciteerd, u heeft de juiste keuze gemaakt en maakt gebruik van ons bedrijfsconcept. Na 

betaling gebeurt dit in de volgende stappen: 

 

Stap 1: Website en logo aanpassen 

U kunt een keuze maken uit onze beschikbare logo’s en een website. Deze kunt u vinden in de 

bijlage of binnenkort op onze website. U geeft ons uw verzonnen bedrijfsnaam door en wij 

kunnen beginnen. Wij plaatsen het logo op de website en passen de kleuren en naam aan. 

 

Stap 2: Online website 

De website zult u natuurlijk online zien. Wij kunnen u de websitebestanden mailen zodat u 

deze zelf online zet maar wij kunnen dit ook voor u doen. U regelt zelf (of binnenkort 

eventueel via ons) een domeinnaam en webhosting en stuurt ons de gegevens hiervan. Wij 

zullen dan voor u de website geheel werkend online zetten. In webhosting adviseren wij 

momenteel transip.nl.Uw zakelijke rekening koppelen wij aan Ideal zodat u online betalingen 

kunt ontvangen. Dit loopt via Targetpay.nl. 

 

Stap 3: De bestanden en overdracht 

Wij zullen alle bestanden zoals boekhouding, algemene voorwaarden en andere beschreven 

documenten aanpassen naar uw adresgegevens en logo. Alle bestanden worden gebrand op 

twee cd’s zodat u altijd een back-up heeft van het geheel. Deze worden per post naar u 

verzonden. 

 

Stap 4: Ondernemen! 

De website staat online, de benodigde bestanden zijn ontvangen dus u kunt direct beginnen 

met ondernemen! 

 

Als u besluit een koeriersdienst van ons over te nemen, dan ondersteunen wij u met onze 

expertise bij iedere stap in de overname. Dit gebeurt in de volgende stappen:  

 

Stap 1: Kamer van Koophandel (optioneel!)  
Onze avondkoeriers vallen momenteel net als meerdere bedrijven/concepten als handelsnaam 

onder moederbedrijf Van Laar Interim Management & Advies (Nederlands kvk 08143751). 

Als u een koerier overneemt zullen we gezamenlijk naar de Kamer van Koophandel gaan 

waarna wij afstand doen van de handelsnaam/bedrijfsnaam zodat deze niet meer geregistreerd 

staat onder ons bedrijf. We dragen de vastgelegde bedrijfsnaam daarna direct over aan u en 

tekenen hiervoor bij de Kamer van Koophandel zodat de naam is vastgelegd op uw naam. Zo 

zijn wij er verantwoordelijk voor tot de datum van uitschrijving en met u als nieuwe 

eigenaar/directeur vanaf het moment dat u het op naam hebt gekregen. Na het zetten van de 

handtekeningen bent u eigenaar van het bedrijf.  

 

Op verzoek kan de overname geheel schriftelijk gebeuren. Wij hebben de juiste documenten 

van de Kamer van Koophandel om dit te verwezenlijken.  

 

Stap 2: Logo en website 

U kunt een keuze maken uit onze beschikbare logo’s en een website. Deze kunt u vinden in de 

bijlage of binnenkort op onze website. U geeft ons uw verzonnen bedrijfsnaam door en wij 

kunnen beginnen. Wij plaatsen het logo op de website en passen de kleuren en naam aan.  

 



De website wordt overgedragen op uw naam met behulp van ons. Hiervoor maakt u een 

account aan bij (bij voorkeur) Transip.nl waar de website nu gehost is. Daarna zetten wij de 

website kosteloos over naar uw account bij Transip en u heeft dan alleen nog toegang tot de 

website. Vooraf zullen wij de adreswijzigingen aanpassen op de website. Wij hebben voor de 

website een jaarcontract afgesloten en hebben dit reeds betaald. De totale kosten per jaar bij 

TransIP zijn ongeveer € 60,00 per jaar. We zullen u ook een uitleg geven hoe u zelf de teksten 

van de website kunt aanpassen. De software hiervoor is kosteloos.  

 

Stap 3: De bestanden  
U bent nu eigenaar het uitgekozen bedrijf en de website is overgedragen aan u en staat online. 

U zult (als u dat nog niet heeft gehad) een uitleg krijgen over alle eerder beschreven 

bestanden. Vooraf zullen we alle documenten aanpassen naar uw adres- en contactgegevens. 

Alle bestanden worden gebrand op twee cd’s zodat u altijd een back-up heeft van het geheel. 

Op deze cd staat tevens een back-up van de gehele website. We zullen de bestanden aan u 

overhandigen en u kunt direct een start maken als nieuwe eigenaar!  

 

Het overeen te komen overnamebedrag dient vóór de daadwerkelijke overname voldaan te 

zijn op onze bankrekening of contant overhandigd tijdens de overname. Hiervoor ontvangt u 

een factuur waarvan u de BTW kunt terugkrijgen van de belastingdienst.  



4. Aanvullende opties 
 

Naast het reeds beschreven aanbod kunnen wij u indien gewenst ondersteunen met de andere 

zaken. Op verzoek kan voor de volgende punten zal een offerte verstuurd worden: 

 

 Uitbreiding huisstijl 

o Ontwerp/printen briefpapier 

o Ontwerp/printen enveloppen 

o Ontwerp/printen meer visitekaartjes 

 Ondersteuning aanpassingen website 

 Schrijven van persberichten voor media 

 Versturen van persberichten naar (lokale) media 

 Verloning van medewerkers via ons bedrijf Aluxa Personeel & Payrolling (aluxa.nl) 

 Ondersteuning boekhouding 

 Advieswerkzaamheden zoals belastingen, VAR-verklaring, benzinepassen etc. 

 

Heeft u een ander verzoek? Neem dan contact met ons op. 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom… een startklaar concept waarmee u morgen al kunt beginnen. 

Het enige dat u nog nodig heeft is een eigen auto of bus. 

 

De prijs van het complete concept is € 1.000,- excl. 21% BTW 
(de 21% zult u van de belasting terug ontvangen) 

  
 

 
 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

 

 

Van Laar IMA        Contactpersoon: Dhr. van Laar 
Bornsestraat 49        Tel. 0031 (0)623772868 

7607 KJ Almelo        info@vanlaarima.nl 

 

 

 

 

  



Bijlage 1:  Algemene voorwaarden 

 

 

Voorbeeld: 

 

 

 

 

  



Bijlage 2: Screenshot Excel: Boekhouding 

 

  



Bijlage 3: Screenshot Excel: Bijhouden facturen 

 

Bestanden zijn in excel dus handig te hanteren 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bijlage 4: Screenshot Excel: Relatie-Informatie systeem 
 

 

Bestand in excel 

 

 
 

 

 


