
Vaste activa   Eigen vermogen   
Inventaris + Goodwill (aantonen middels bewijsstukken; koop- en/of 
overnameovereenkomst)

Kapitaal (aantonen middels bewijsstukken; bankafschriften met  
tenaamstelling en saldo)

Verbouwingskosten (indien nvt dit vermelden) Inbreng eigen bedrijfsmiddelen (aantonen middels bewijsstukken)

Huur en Waarborg /hypotheek (indien nvt dit vermelden)
Voertuigen (indien nvt dit vermelden)
Voorfinanciering BTW (indien nvt dit vermelden)
Overige (toelichten)  

Totaal van vaste activa  €              - Totaal Eigen vermogen  €               - 

Vreemd Vermogen
Vlottende activa Langlopende schulden: 
Voorraad (indien nvt dit toelichten) Persoonlijke lening (aantonen middels bewijsstukken; 

leenovereenkomst en  bankafschriften met tenaamstelling en 
ontvangstbewijs)

Debiteuren Banklening (aantonen middels bewijsstukken; ondertekend 
financieringsvoorstel/leenovereenkomst en bankafschriften met 
tenaamstelling en ontvangstbewijs)

Overige (toelichten) Achtergestelde lening (aantonen middels bewijsstukken; 
leenovereenkomst en  bankafschriften met  tenaamstelling en 
ontvangstbewijs)
Overige (toelichten en bewijsstukken bijvoegen) 

Liquide middelen Kortlopende schulden:
Bank (aantonen middels bewijsstukken; bankafschriften met 
tenaamstelling en saldo)

Crediteuren en te betalen kosten

Kas Overige (toelichten)

Aanloopkosten
Vooruitbetaalde kosten
Levenonderhoud eerste maanden
Openingskosten

Totaal van overige activa  €              - Totaal van Vreemd Vermogen  €               - 
Totale activa  €              - Totale verplichtingen  €               - 

Bij wijziging ondernemingsvorm (VOF/BV) overleggen: overeenkomst nieuwe VOF/ statuten BV en bewijsstukken financiering (bijvoorbeeld bewijs inkoop of uitkoop vennoot)

Financieringsoverzicht Bibob-quickscan  (bij overname/nieuw vestiging)                                                                                   
ONVOLLEDIG OF ONJUIST INGEVULD OVERZICHT EN/OF ONTBREKEN BEWIJSSTUKKEN KAN AANLEIDING ZIJN OM DE AANVRAAG BUITEN BEHANDELING TE LATEN OF VOLLEDIGE BIBOB TE STARTEN

Bedrijfsnaam: Datum:

Activa (debet) Passiva (Credit)
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