PRAKTISCHEzaken

Maak deze goede voornemens in 2013 waar

Slimme budgettips
voor ondernemers
Meer geld verdienen, dat is
ongetwijfeld HET goede voornemen
van de meeste ondernemers voor 2013.
Maar in volle crisistijd is dat
makkelijker gezegd dan gedaan. Wie
slim organiseert, kan zonder moeite
heel wat winst maken, zegt Sara Van
Wesenbeeck, auteur van “Het slimme
budgetboek”. Doe de moeite om daar
wat tijd in te steken. Het vertaalt zich
snel in een hogere efficiëntie en dus ...
minder uitgaven.

SLIM MET UW ADMINISTRATIE
& PAPIERWERK
TIP 1 - Factureer op tijd. Dat heeft vele
voordelen: u ziet geen facturen (en dus
ook inkomsten) over het hoofd, u hebt
geld in kas om zelf ook uw rekeningen op
tijd te betalen en als er betwistingen zijn
over de factuur ligt het dossier bij iedereen nog fris in het geheugen, waardoor u
veel minder toegevingen zult moeten
doen op het te betalen bedrag.

Zo maakt u winst:

• Plan het uitschrijven van facturen in
uw agenda en doe het systematisch,
bijvoorbeeld één keer per week, of als
het kan meteen na afronding van de
opdracht of verkoop.
• Verstuur uw facturen via elektronische

weg: bezorg uw factuur aan de klant
via e-mail. Uw winst is tijd en ook
geld, want u spaart postzegels uit, u
verbruikt minder papier, minder inkt
voor uw printer, minder manuren…
Vele kleintjes maken hier één grote!
TIP 2 - Betaal uw rekeningen op tijd.
Loopt u vaak te zoeken naar facturen
die dringend betaald moeten worden of
andere documenten? Zet een overzichtelijk en eenvoudig archiefsysteem voor
uw administratie op. Zorg dat iedereen
weet wat waar hoort (en wat waar kan
teruggevonden worden).

Zo maakt u winst:

• Zet een systeem op voor het betalen
van uw rekeningen, bijvoorbeeld één
keer per week. Reserveer er syste-

matisch tijd voor in uw agenda.
• Betaal uw facturen niet te vroeg,
maar op tijd. Dat laat u toe om het
geld nog even op uw eigen rekening
te houden, zodat u er de vruchten
van plukt en niet uw leverancier.
• Betaal uw rekeningen met een doorlopende bankopdracht, daarmee
vermijdt u aanmaningen. Het levert u
vaak ook een (eenmalig) bedrag op
omdat uw leverancier in dat geval
ook minder kosten maakt.
TIP 3 - Verlies geen geld aan BTW- en/
of belastingaangifte. Zoekt u op het
einde van het kwartaal ook snel-snelsnel alle documenten voor de BTWaangifte bijeen? Of vindt u het papierwerk voor uw belastingaangifte niet
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Zo maakt u winst:

• Verzamel systematisch
alle documenten voor de
BTW-aangifte op één plaats.
Onkosten gemaakt? Stop de factuur meteen in een map voor uw
boekhouder en orden op datum. U
ziet geen document meer over het
hoofd en uw boekhouder zal veel
minder tijd moeten besteden aan het
uitzoeken van uw papierwerk. Daar
spaart u makkelijk vele ‘boekhouduren’ mee uit per BTW- of belastingaangifte.
• Hou een ‘logboek’ bij van alle activiteiten waarvan u de kosten hebt
ingebracht in uw boekhouding, bijvoorbeeld een zakenreis. Noteer de
datum, in het kort wat u gedaan hebt
en hou ook de nuttige documenten
op dezelfde plaats bij. Als de belasting- of BTW-controleur langskomt,
kunt u uw acties met feiten staven.

SLIM MET SPULLEN
TIP 4 - Slim aankopen en goed spullenbeheer loont! Als ondernemer koopt
u regelmatig goederen en (bureau)spullen aan: van paperclips tot meubelen of
computers en voorraad. Erg frustrerend
en duur als dingen verloren raken en u
ze dubbel moet kopen. Ook op deze uitgavenpost kunt u heel wat geld winnen.

Zo maakt u winst:

• Koop in grote(re) hoeveelheden aan,
dat drukt de prijs. Groepeer daarvoor
uw aankopen of - en waarom niet koop ze gezamenlijk aan met een
collega-ondernemer.
• Vraag minstens drie prijsoffertes en
onderhandel telkens over de prijs.
• Geef al uw (kantoor)materiaal en producten een vaste plaats. Spreek af
dat iedereen na gebruik meteen alles
naar die plaats terugbrengt. Zo hoef
je niets dubbel te kopen.

SLIM ONDERWEG
Tip 5 - Laat koning Auto niet aan uw
budget knabbelen. Wist u dat één kilometer met de auto 0,37 euro kost (all in),
sommige bronnen spreken zelfs van
0,45 euro. Uw wagenpark is dus een
centenvreter bij uitstek!

Zo maakt u winst:

• Schakel over op een energiezuinige
rijstijl, dat scheelt hem een slok op de
borrel, verhoogt de veiligheid onderweg en komt het milieu ten goede.

Het slimme budgetboek

Zin in een gratis exemplaar?
In ‘Het slimme budgetboek’ (Lannoo) toont professional
organiser en coach Sara Van Wesenbeeck hoe u winst
kunt maken in uw leven,
op alle vlakken. Haar
motto? Door slimmer te
organiseren kan u zonder moeite heel wat
extra geld verdienen,
zonder daarbij aan luxe of plezier in te boeten. Z.O.magazine mag vijf boeken gratis
weggeven aan zijn lezers. Stuur hiervoor
snel een mail naar zo@unizo.be .

• Tank bij het goedkoopste tankstation
bij u in de buurt (kijk daarvoor op het
internet). Verzamel de tankbonnetjes
op één plaats en laat ze een keer per
maand op factuur zetten.
• Plan uw tankbeurten en vul uw tank
als die halfleeg is. Zo vermijdt u de
dure tankstations, bijvoorbeeld langs
de autostrade, dat scheelt 2 tot 3
euro voor een volle tank.

SLIM MET ENERGIE
TIP 6 - Verspillen is zonde. Met de stijgende energieprijzen is het altijd slim
om ook op dit vlak extra actie te ondernemen.

Zo maakt u winst:

• Onderzoek of het niet de moeite
loont om over te stappen naar een
andere en goedkopere energieleverancier (en dat hebben velen nog
altijd niet gedaan).
• Sluipverbruik is een grote centenvreter. Een computer met randapparatuur die u na gebruik uit zet, kan u 30
euro per jaar opbrengen, de warmhoudstand van de koffiemachine
afzetten levert tot 16 euro op. Wees
slim en zorg voor minder waaklampjes, zet alle toestellen na gebruik volledig uit, laat ze niet op stand by
staan. Sluit uw toestellen daarvoor
aan op stekkerdozen met schakelaar.
Met één druk op de knop zet u ze
allemaal af.
• Introduceer enkele goede gewoontes
om in het algemeen minder te verspillen: lichten uit als u het bureau
verlaat, dubbelzijdig printen, …
• Houd uw winkeldeuren dicht. Dit is
recent uitgebreid onderzocht. Winkels waarvan de deuren permanent
openstaan, hebben een aanzienlijk
warmteverlies ten opzichte van winkels met schuifdeuren of een dubbel
sas. Wilt u toch de deuren open houden, installeer dan een luchtgordijn.
Daarmee kan een jaarlijkse energiekostenbesparing van honderden
euro’s worden gerealiseerd. n n n
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