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Ondernemer en geldzorgen 
Bent u ondernemer of ZZP’er? En kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Of gaat uw omzet naar 

beneden? Heeft u schulden? Of kunt u hulp gebruiken bij uw administratie of belastingaangifte? Er zijn 

diverse organisaties die u kunnen helpen om weer grip te krijgen op uw geldzaken. 

 

Team Schuldhulpverlening van de gemeente West Betuwe 

Wist u dat u bij de gemeente West Betuwe terecht kunt met vragen als: 

- Hoe krijg ik weer grip op mijn administratie, mijn privébudget en boekhouding?  

- Hoe kan ik mijn schulden oplossen?  

- Wat is de levensvatbaarheid van mijn bedrijf en wat kan ik doen om mijn omzet te verhogen? 

- Waar moet ik aan denken als ik mijn bedrijf wil beëindigen? 

Team Schuldhulpverlening helpt u verder. 

Meer informatie:  www.westbetuwe.nl/zelfstandig-ondernemer-en-geldzorgen 

 

Kamer van Koophandel  

Gaat u met uw bedrijf door een zware tijd? Krijg weer grip op uw zaak en bekijk welke oplossing bij uw 

situatie past. De Kamer van Koophandel helpt u verder en verwijst door, bijvoorbeeld naar de Stichting 

Ondernemersklankbord, VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Meer informatie: www.kvk.nl/advies-en-informatie/ en www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/ 

  

Ondernemersplein 

Op het Ondernemersplein onder het kopje Financiering vind u informatie over 

financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf. Denk hierbij aan leningen, subsidies en regelingen, maar 

ook waar u hulp kunt krijgen bij het financieren van een bedrijf. 

Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/financiering/ 

 

 

Bijdrage energiekosten 
Voor ondernemers zijn er twee regelingen die kunnen bijdragen aan de gestegen energiekosten: 

 

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming 

voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale 

kosten. TEK is nog niet open, u kunt nog geen aanvraag doen. Wilt u meer informatie en op de hoogte 

blijven, meld u aan via Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) (rvo.nl). Als u 

voldoet aan de voorwaarden van TEK dan kunt u belastinguitstel voor omzetbelasting en loofheffing 

aanvragen bij de Belastingdienst. 
 

Energie prijsplafond 

Verbruikt u jaarlijks minder dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit? Dan krijgt u in 2023 hulp bij 

het betalen van uw energierekening in de vorm van een prijsplafond. U betaalt een aangepast 

maximumtarief over uw verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit. Over alles wat u 

daarboven verbruikt betaalt u de marktprijs. Voor aardgas betaalt u straks 1,45 euro per m3 en voor 

elektriciteit 0,40 eurocent per kWh tot het maximumverbruik. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en 

met 31 december 2023. In november en december 2022 krijgt u 190 euro korting per maand op uw 

energierekening. (Bron: www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-

ondernemen/regelingen-voor-ondernemers-bij-hoge-energierekening) 

U kunt meer informatie over de stijgende energieprijzen vinden op www.kvk.nl/energieloket. 
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