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Mijn eigen zaak starten
in ‘t Stad
Wenst u te starten? Maar u weet nog niet hoe?
Deze brochure geeft een beknopt overzicht van
alle formaliteiten waaraan u moet voldoen.
U komt ook meer te weten over de diensten die
stad Antwerpen aanbiedt aan starters.
Voor meer uitgebreide informatie nodigen we u
uit om een kijkje te nemen op onze website:
www.ondernemeninantwerpen.be of langs
te komen voor een startersgesprek.
Een startersgesprek kunt u aanvragen bij het
Bedrijvenloket, tel 03/338 66 88, of u kunt ons
vinden op locatie, houd hiervoor onze website
in het oog.

De brochure ‘Mijn eigen zaak starten in ’t stad’,
met inbegrip van eventuele bijlagen, is een
officieel document van stad Antwerpen.
Stad Antwerpen kan op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke
fouten of onnauwkeurigheden in deze brochure,
noch voor verlies, ongemak of directe dan wel
indirecte schade geleden door het gebruik
van in deze brochure voorkomende
incorrecte informatie.
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1
Reglementen
en vergunningen
in stad Antwerpen

1.1 Stedenbouwkundige vergunning
Bij stedenbouwkundige vergunningen kunt u terecht voor onder andere een bouwaanvraag,
een terrasvergunning, een vergunning voor reclame aan de gevel …
Stedenbouwkundige vergunningen
LOKETADRES
POSTADRES
TELEFOON
E-MAIL

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen (den Bell)

Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

03/338 66 66

stedenbouwkundige.vergunningen@stad.antwerpen.be

Dinsdag, donderdag en vrijdag doorlopend open van 9u tot 12u en op afspraak.

1.1.1 Kopen, huren of verbouwen
Iedereen die bouwt, verbouwt of afbreekt heeft hiervoor een stedenbouwkundige
vergunning nodig. Het is nuttig steeds te informeren naar de bouwvoorschriften alvorens
van start te gaan. Ga, alvorens u een pand huurt of koopt, ook altijd even na of dit pand als
commercieel pand staat ingeschreven.

1.1.2 Uithangborden, uitstallingen en luifels
Wanneer u een reclamebord, uitstalling of een luifel wil plaatsen op de openbare weg
dient u een vergunning aan te vragen bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen
of via het e-loket.

1.1.3 Terrassen
Als u een terras wil plaatsen op de openbare weg moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen welke staan opgesomd in het terrassenreglement. U dient een vergunning aan
te vragen bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen of via het e-loket.
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1.2 Milieuvergunningen
Iedereen die een inrichting wil exploiteren die hinderlijk wordt geacht voor de mens en
het leefmilieu, heeft een milieuvergunning nodig. Afhankelijk van de aard en de impact van
de milieu-effecten, is er sprake van een echte milieuvergunning (klasse 1 of 2) of een meldingsplicht
(klasse 3). U kunt dit aanvragen bij de dienst milieuvergunningen of via het e-loket.
Milieuvergunningen stad Antwerpen
LOKETADRES
POSTADRES
TELEFOON

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen (den Bell)

Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

03/338 67 99

E-MAIL milieuvergunningen@stad.antwerpen.be

Dinsdag, donderdag en vrijdag doorlopend open van 9u tot 12u en op afspraak.

1.3.1 Horeca
Via het e-aanvraagformulier kunt u voor een horecazaak volgende formaliteiten in orde
brengen: melding voor publiek toegankelijke inrichting, de vergunning gegiste/sterke
dranken, de aanvraag voor afwijking op de nachtsluiting in de zone 2060 en de aanvraag
voor een attest burgemeester voor kansspelautomaten.

1.3.2 Publiek toegankelijke instelling
Wanneer u een publiek toegankelijke inrichting opent, moet deze brandveilig worden
ingericht. U krijgt een brandveiligheidscontrole van de stad. Als exploitant bent u verplicht
de openingsdatum mee te delen aan de burgemeester, minstens één maand voor de
opening. Dit kan voor horecazaken via de aangifte ‘horeca’ of voor andere handelszaken
via het e-loket.

1.3.3 Sluitingstijden horeca 2060
Drankgelegenheden gelegen in een afgebakend gebied in Antwerpen-Noord (2060) hebben
een toelating nodig om open te mogen zijn tussen 1 uur ’s nachts en 7 uur ’s morgens. Dit
geldt voor alle drankslijterijen of restaurants in lokalen of ruimten die permanent ingericht
zijn als ruimte waarin gewoonlijk dranken en maaltijden verstrekt worden voor gebruik ter
plaatse. De zone waarop het sluitingsuur betrekking heeft, vindt u terug op de website.

1.3 Bedrijvenloket
Het Bedrijvenloket is het stedelijk aanspreekpunt voor startende en gevestigde zelfstandigen
en bedrijven. Het geeft informatie en voert diensten uit rond de stedelijke formaliteiten bij
het ondernemen. Bij vragen voor andere stadsdiensten, overheden en professionele organisaties
wordt u correct doorverwezen.
Bedrijvenloket stad Antwerpen
LOKETADRES
POSTADRES
TELEFOON
E-MAIL

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen (den Bell)

Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

03/338 66 88

bedrijvenloket@stad.antwerpen.be

Alle werkdagen doorlopend open van 9u tot 12u.

1.3.4 Sluitingstijden winkels
Als u een kleinhandelszaak uitbaat, moet u zich houden aan de wettelijke sluitingstijden.
U mag openen binnen bepaalde tijdzones en u bent verplicht de wekelijkse rustdag te
respecteren. Uitzonderingen en meer informatie vindt u terug op de website.

1.3.5 Vergunning taxidienst/fietstaxi
Om een taxidienst te exploiteren, dient u over een vergunning te beschikken afgeleverd
door de stad. U kunt deze aanvragen bij het Bedrijvenloket.

1.3.6 Vergunning verhuurdienst met chauffeur
Ook om een verhuurdienst met chauffeur te exploiteren, dient u over een vergunning
te beschikken afgeleverd door de stad. U kunt deze aanvragen bij het Bedrijvenloket.

1.3.7 Vestigingsvergunning
De vestigingsvergunning geldt voor belwinkels, nachtwinkels en internetcafés.
Deze stedelijke vergunning gaat vooraf aan de uitbatingsvergunning en legt criteria op
voor de plaats waar de ondernemer zich wil vestigen. U kunt deze aanvragen bij het
Bedrijvenloket of via het e-loket.

1.3.8 Vestigingstoelating voor handcarwash
De toelating dient om erop toe te kijken dat de geplande locatie geschikt is voor dit type
onderneming. U kunt deze vergunning aanvragen bij het Bedrijvenloket of via het e-loket.
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1.3.9 Uitbatingsvergunning
De uitbatingsvergunning is een verplichte vergunning voor belwinkels, internetcafés,
nachtwinkels, videotheken, club-vzw’s, shisha-bars, wedkantoren, seksinrichtingen met
pornografische vertoningen.
Ze legt de exploitant extra voorwaarden op rond onder andere brandveiligheid,
een openingstaks, stedenbouw, financiën en de moraliteit van de zaakvoerders. Voor de
belwinkels, nachtwinkels en internetcafés dient vooraf een vestigingsvergunning verkregen
te worden. U kunt deze vergunning aanvragen bij het Bedrijvenloket of via het e-loket.

1.3.10 Sociaaleconomische vergunning
Als u een kleinhandelszaak wil uitbaten in stad Antwerpen met een nettohandels
oppervlakte groter dan 400 m², dan heeft u een sociaaleconomische vergunning nodig.
U kunt een aanvraag indienen bij het Bedrijvenloket of via het e- loket.

1.4 Investdesk
Een binnen- of buitenlandse ondernemer die zich in Antwerpen wil vestigen, of op zoek is
naar een beter geschikte vestiging, kan gratis beroep doen op de stedelijke locatiebegeleiding
van Investdesk.
Bedrijvenloket stad Antwerpen
LOKETADRES
POSTADRES
TELEFOON
E-MAIL

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen (den Bell)

Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

03/338 66 88

invest@stad.antwerpen.be

Op afspraak.

1.3.11 Bedrijfsafval
Voor bedrijfsafval dat naar aard met huisvuil van gezinnen kan worden vergeleken, 		
kunt u de stedelijke ophaalkalender volgen. Wel dient u dit afval aan te bieden in 		
gele zakken of dient u voor een afvalcontainer een sticker aan te schaffen voor 		
bedrijven. Specifieke bedrijfsafvalstoffen moet u door gespecialiseerde firma’s laten 		
ophalen. U kunt deze stickers bestellen via het e-loket.

1.3.12 Standplaats ambulante handel op openbaar domein
Als u als handelaar een standplaats op de openbare weg wil om, op een wederkerend
tijdstip, te verkopen vanuit een verplaatsbare wagen of kraam, moet u hiervoor
een toelating krijgen van het stadsbestuur. U kunt een aanvraag indienen bij het
Bedrijvenloket.

1.3.13 Standplaats op de openbare markten
Als u een standplaats wilt op één van de 28 openbare markten in Antwerpen, hebt u 		
minstens een machtiging ambulante activiteiten of leurkaart als werkgever en een 		
ondernemingsnummer nodig. Als u enkel op een willekeurige dag een standplaats 		
wilt, voldoet u hiermee aan alle voorwaarden en kunt u aan de dagelijkse loting 		
deelnemen. Wilt u een vaste standplaats, wekelijks op een bepaalde markt, moet u 		
zich laten inschrijven op de wachtlijst bij het Bedrijvenloket en wachten tot u een 		
plaats toegewezen krijgt.

1.5 Evenementenloket
 ilt uw bedrijf een gedeelte van de openbare weg gebruiken of organiseert u een evenement
W
op openbaar terrein? Dan hebt u hiervoor een vergunning nodig van stad Antwerpen.
Dit geldt ook wanneer u een evenemententerras wil installeren binnen uw vergunde terraszone.
Een aanvraag kunt u indienen via het evenementenloket van uw district of via het e-loket.
Evenementenloket district Antwerpen
LOKETADRES
TELEFOON
E-MAIL

Lange Gasthuisstraat 21 - 2000 Antwerpen

03 338 34 11

evenementen.antwerpen@stad.antwerpen.be

Of in het districtshuis/evenementenloket van uw district.

1.3.14 Renovatietoelage voor handelspanden
Stad Antwerpen voorziet in een toelage voor de renovatie van de voorgevel of
voor de verfraaiing van de commerciële ruimte. Beide toelages kunnen ook samen
worden aangevraagd. De toelage geldt voor alle Antwerpse stedenbouwkundig
vergunde handelspanden waarin een handelszaak gevestigd of gepland is, en die in
orde is met alle verplichtingen. U kunt de toelage aanvragen bij het Bedrijvenloket
of via het e-loket.
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2
Reglementen
en vergunningen
van andere instanties

2.1 Bedrijfsbeheer
Iedere handels- of ambachtsonderneming (zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon) moet
de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen bij de aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO). Het is van geen belang of het gaat om een activiteit in hoofd- of
bijberoep. U kunt dit aantonen door een diploma of door praktijkervaring. Voor alle informatie kunt u
terecht bij de federale overheid. Een lijst met instanties die de cursus Bedrijfsbeheer aanbieden,
vindt u op pagina 18.
MEER INFO

www.fgov.be • TELEFOON 02/277 51 11

2.2 Uniek Loket Haven
Bij het Uniek Loket Haven kunnen vergunningsaanvragen en meldingen inzake milieu en stedenbouw
in het havengebied op Rechteroever worden ingediend.
MEER INFO

www.portofantwerp.com • TELEFOON 03/229 64 75

2.3 Rookverbod
In België geldt een rookverbod in alle gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek. Wel mag men
een afgesloten rookkamer installeren. Deze mag maximum een vierde van de zaak innemen. Elke
werknemer heeft bovendien recht op een rookvrije werkplek, dit betekent dat er ook een rookverbod
geldt in uw onderneming indien u personeel tewerkstelt.
MEER INFO

www.health.belgium.be • TELEFOON 02/524 71 11

2.4 Voedselveiligheid
Iedere inrichting die voedingsmiddelen fabriceert, invoert, uitvoert of in de handel brengt, moet
zich registreren. Soms hebt u ook, ofwel een toelating, ofwel een erkenning, tot het produceren
en in de handel brengen van voedingsmiddelen nodig. De voedselwetgeving wordt opgevolgd door
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedingsketen (FAVV). U doet uw aanvraag
rechtstreeks bij hen door het aanvraagformulier online in te vullen.
MEER INFO

www.favv.be • TELEFOON 03/202 27 11
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2.5 SABAM

2.9 Douane en Accijnzen

Als u muziek speelt in uw onderneming dient u hiervoor auteursrechten te betalen. 		
SABAM behandelt de auteursrechten voor de auteurs, componisten en uitgevers van de muziek.
U doet uw aangifte rechtstreeks bij hen door een aangifteformulier online in te vullen.

De aankoop (en import) van accijnsgoederen is onderworpen aan specifieke voorwaarden.
Het gaat om alcohol en alcoholhoudende dranken, tabak, water, limonade,
fruit-en groentensappen, koffie, minerale oliën.

MEER INFO

www.sabam.be • TELEFOON 02/230 05 89

MEER INFO

www.fiscus.fgov.be/interfdanl/ • TELEFOON 02/577 57 20

2.6 Billijke vergoeding

2.10 Beroepskaart

De Billijke Vergoeding behandelt de rechten van de uitvoerder en de producent van de opgenomen
muziek. Hier hoeft u als zaakvoerder op voorhand niets aan te geven. U zal zelf worden
gecontacteerd door de organisatie Honebel, die de inning organiseert.

U wilt een eigen zaak starten, maar u beschikt niet over de Belgische nationaliteit?
U heeft ook niet de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte?
Dan heeft u een beroepskaart nodig. Voor alle informatie kunt u terecht bij de federale overheid.
Een beroepskaart aanvragen, kunt u via uw ondernemingsloket.

MEER INFO

www.bvergoed.be • TELEFOON 02/514 27 33
MEER INFO

www.fgov.be -> ondernemingen en zelfstandigen -> marktreglementering
-> economische vergunningen
U vindt een lijst van ondernemingsloketten op pagina 17.

2.7 Leurkaart
Als u als handelaar een ambulante activiteit wenst uit te oefenen, moet u in het bezit zijn van een
machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten, ook leurkaart genoemd. Deze moet u
aanvragen bij uw ondernemingsloket.
MEER INFO

U vindt een lijst van ondernemingsloketten op pagina 17.

2.8 Import en export

TELEFOON

02/277 77 23

2.11 Prijsreglementering
De ondernemer die zijn producten rechtstreeks verkoopt aan de consument, moet de 		
prijsreglementering kennen en toepassen. U vindt deze informatie terug bij de 			
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie | Contact Center.
MEER INFO

www.economie.fgov.be • TELEFOON 0800/120 33

Ondernemers die wensen te importeren of exporteren zitten vaak met verschillende vragen over
de formaliteiten, financiële steun, regelgeving enz. Bij het Flanders Investment and Trade (FIT)
kunt u terecht voor begeleiding, advies, informatie en subsidies.
MEER INFO

www.flanderstrade.be • TELEFOON 03/260 87 22
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3
Belastingen
provincie en stad

3.1 Provincie
Alle ondernemingen in de provincie Antwerpen zijn onderworpen aan de provinciale 		
fiscaliteit. De provincie kent 2 soorten belastingen:
- de opcentiemen op de onroerende voorheffing (geïnd door de Vlaamse Overheid);
- de algemene provinciebelasting voor ondernemers.
MEER INFO

www.economie.fgov.be • TELEFOON 0800/120 33

3.2 Stad Antwerpen
De stad heft een aantal specifieke taksen.
Een aantal belastingen die voor uw onderneming van toepassing kunnen zijn:
- belasting op de vestigingen (voor elke onderneming)
- belasting op de verkoop van sterke dranken
- belasting op horeca
- belasting op vaste reclame en steigerdoekreclame (bvb. uithangborden …)
- belasting op inname van de openbare weg (uitstallingen, terras …)
- belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren
- belasting op mobiele reclame en reclamestands (geen toelating nodig, wel op voorhand
een stedelijke belasting betalen. De verdelers dienen een betalingsbewijs te kunnen voorleggen
ter controle. ‘Verantwoordelijke uitgever’ vermelden.)
- belasting op autobrandstofapparaten (benzinestations …)
- belasting op het bouwen en herbouwen
- belasting op uitbatingsvergunningen
- belasting op het exploiteren van een toeristisch logies en kamerverhuur
- belasting op huis-aan-huis reclame
- belasting op overnachtingen in toeristische logies
- belasting op privéclubs
- belasting op rendez-voushuizen
- belasting op taxidienst en verhuurdienst met chauffeur
- belasting op vergunningsplichtige inrichtingen (bvb. milieuvergunning, bodemsanering …)
- belasting op vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden
(bvb. vertoning van een film tegen betaling …)
-…
MEER INFO

www.ondernemeninantwerpen.be

Financiën – Vaststelling fiscaliteit
POSTADRES
TELEFOON
E-MAIL

Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

03/338 65 44

bedrijfsbelasting@stad.antwerpen.be
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4
Nuttige adressen
en links

4.1 Ondernemingsloketten
Bij de ondernemingsloketten kunt u terecht om uw onderneming te laten inschrijven in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). U krijgt dan een ondernemingsnummer. Om dit af te
leveren, gaan de ondernemingsloketten na of u aan de voorwaarden voldoet: diploma Bedrijfsbeheer,
vakbekwaamheid, beroepskaart … Ook een machtiging voor ambulante handel (leurkaart) kunt u bij
de ondernemingsloketten bekomen. Naast deze taken bieden de meeste ondernemingsloketten nog
allerlei vormen van startersbegeleiding en andere administratieve diensten aan.

1

Acerta Ondernemingsloket

4

Groenenborgerlaan 16
2610 Wilrijk
HELPDESK 078/05 10 61
E-MAIL starters@acerta.be
WEBSITE www.acerta.be

2

Xerius Ondernemingsloket

Oudeleeuwenrui 25 (2e verd.)
2000 Antwerpen
TELEFOON 03/213 92 50
E-MAIL ol.antwerpen@zenito.be
WEBSITE www.zenito.be

5

Securex

Formalis Bouw
Th. Van Rijswijckplaats 7, bus 2
2000 Antwerpen
TELEFOON 03/203 44 00
E-MAIL antwerpen@formalis.be
WEBSITE www.formalis.be

Brouwersvliet 4
2000 Antwerpen
TELEFOON 078/15 00 15
E-MAIL info@xerius.be
WEBSITE www.xerius.be

3

Zenito

6

Formalis Groep S
Arenbergstraat 24
2000 Antwerpen
TELEFOON 03/221 02 37
E-MAIL arenberg@formalis.be
WEBSITE www.formalis.be

Frankrijklei 53-55
2000 Antwerpen
TELEFOON 03/201 36 36
E-MAIL antwerpen.go-start@securex.be
WEBSITE www.securex.be

7

HDP/Partena Ondernemingsloket
Uitbreidingsstraat 180/1B
2600 Berchem
TELEFOON 03/287 69 50
E-MAIL info@hdp.be
WEBSITE www.partena.be
WEBSITE www.hdp.be
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4.2 Opleidingen bedrijfsbeheer

4.3 Enkele nuttige websites

Iedere handels- of ambachtsonderneming (zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon)
moet de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen bij de aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO). Het is van geen belang of het gaat om een activiteit in hoofd- of
bijberoep. U kunt dit aantonen door een diploma of door praktijkervaring. In de lijst hieronder
vindt u opleidingscentra in Antwerpen die een erkend diploma afleveren. U kunt ook rechtstreeks
een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie.

4.3.1 Overheden

SYNTRA Antwerpen - Vlaams Brabant
Campus Metropool
Lange Leemstraat 133-137
2018 Antwerpen
TELEFOON 03/230 20 72
E-MAIL metropool@syntra-ab.be
WEBSITE www.syntra-ab.be

CVO Antwerpen-Zuid
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken
TELEFOON 03/ww830 41 05
E-MAIL info@cvoantwerpen.be
WEBSITE www.cvoantwerpen.be

CVO Deurne
VIABO vzw (Vlaams Instituut voor
Advies in Bedrijfsbeheer en Opleiding)
Camille Huysmanslaan 120
2020 Antwerpen
TELEFOON 054/43 30 84
E-MAIL bedrijfsbeheer@viabo.be
WEBSITE www.viabo.be

CVO Provincie Antwerpen
Desguinlei 244
2018 Antwerpen
TELEFOON 03/242 26 19
E-MAIL info@cvoprovincieantwerpen.be
WEBSITE www.cvoprovincieantwerpen.be

Centrum voor avondonderwijs/
Bedrijfsbeheer
Frankrijklei 127
2000 Antwerpen
TELEFOON 03/292 33 38
E-MAIL info@bedrijfsbeheer.com
WEBSITE www.bedrijfsbeheer.com

VDAB
Somerstraat 22
2018 Antwerpen
TELEFOON 03/202 17 11
GRATIS TELEFOONNUMMER 0800 30 700
WEBSITE www.vdab.be

F. Craeybeckxlaan 22
2100 Deurne
TELEFOON 03/360 80 40
E-MAIL info@cvoantwerpen.be
WEBSITE www.cvoantwerpen.be

Encora
Grotesteenweg 226
2600 Berchem
TELEFOON 03/334 34 34
E-MAIL encora@so.antwerpen.be
WEBSITE www.encora.be

CVO Technicum Noord-Antwerpen
Londenstraat 43
2000 Antwerpen
TELEFOON 03/226 33 95
GRATIS TELEFOONNUMMER cvo@tna.be
WEBSITE www.tna.be

• www.agentschapondernemen.be
Vlaams Agentschap Ondernemen: info over ondernemen, subsidies, vergunningen,
reglementeringen …
• www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank
Overzicht van provinciale, Vlaamse, nationale en Europese premies en subsidies voor ondernemers.
• www.flandersinvestmentandtrade.be
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen: info over buitenlandse investeerders,
internationaal ondernemen …
• www.mineco.fgov.be
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie: info over nieuwe wetgeving,
marktreglementering, consumentenbescherming …
• www.belgium.be
Belgische overheid: portaalsite.
• www.kindengezin.be/kinderopvang/starters
Kind en Gezin: informatie over starten met een kinderopvang.
• www.toerismevlaanderen.be
Alle informatie voor het openen van een hotel.
• www.vdab.be
Begeleiding voor werkzoekenden bij de opstart van een eigen zaak.
• ecohuis.antwerpen.be
Informatie over duurzaam renoveren.
• www.iwt.be
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie: subsidies, advies en begeleiding.
• www.iminds.be
Vlaanderens digitale onderzoekscentrum: advies, coaching, financiële steun voor startups.

4.3.2 Beroepsinstituten
• www.horeca.be
Horecafederatie: informatie voor het opstarten van een hotel, restaurant of café.
• www.notaris.be
Koninklijke federatie van de Belgische notarissen: informatie over soorten vennootschappen,
akten, kopen, verhuren …
• www.iec-iab.be
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
• www.ibr-ire.be
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Verder zijn er nog verschillende instanties
die u met een snelcursus voorbereiden op
het examen bedrijfsbeheer voor de Centrale
Examencommissie. Voorbeelden hiervan:
www.microstart.com
www.alternatieva.com
www.wijss.com
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Meer info?
Contacteer de startersbegeleiding van stad Antwerpen:
Veronique De Bruyne
veronique.debruyne@stad.antwerpen.be

www.ondernemeninantwerpen.be

