
Acute hulp voor ondernemers  



ALS JE WINT, HEB JE VRIENDEN 
Als alles goed gaat met je bedrijf, staat iedereen in de rij. Maar gaat het 

minder, dan sta je er als ondernemer vaak alleen voor. Daarom is 

155-Help-een-bedrijf opgericht. Onafhankelijk, deskundig en met passie 

voor ondernemers.

HULP VRAGEN
Ondernemen staat voor vrijheid en hard werken. Maar ook voor goede en 

slechte tijden. Goede ondernemers kijken vooruit, zien wat er gebeurt en 

doen wat nodig is. Met oog voor de realiteit en met de wijsheid om hulp 

te omarmen.

ZO WERKT 155
Veel gemeenten investeren in ‘hun’ ondernemers door zich aan te sluiten bij 

155. Daardoor kunt u kosteloos gebruik maken van 155. Op 155.nl kunt u 

zien of uw gemeente al is aangesloten.

155 helpt jaarlijks honderden 

ondernemers. Van meubelwinkelier, 

ict-adviseur, garagehouder tot 

zzp’er in de bouw. Ieder heeft weer 

een eigen verhaal waarom het 

ineens minder gaat.



Heeft u tegenslag of weet u even niet hoe het verder moet, ga dan naar 

www.155.nl of bel 088 999 0 155. Dan kunnen we samen direct aan de slag 

om uw situatie te verbeteren. 

ONDERNEMERSREGELINGEN
Op 155.nl vindt u een handige scan voor ondernemersregelingen van 

de overheid, speciaal voor ondernemers in zwaar weer. U ziet direct of 

u daarvoor in aanmerking kunt komen.

KAN 155 U HELPEN? 
Gebruik onze checklist en kruis één of meer hokjes aan als u de 

situatie enigszins herkent.

❑ Ik twijfel regelmatig over de toekomst van mijn bedrijf.

❑	 Ik kan waarschijnlijk de omzetbelasting niet op tijd betalen.

❑	 Ik ben één van m’n grootste klanten kwijtgeraakt.

❑ De bank wilde de cijfers zien, maar die heb ik nog niet.

❑ Het betalingsgedrag van m’n klanten is flink verslechterd.

❑ Een leverancier heeft gedreigd beslag te gaan leggen.

❑ Mijn partner en ik gaan scheiden, maar hoe moet dat nou met de zaak.

❑ Ik heb al lange tijd geen opdrachten meer binnengekregen.

❑ Ik zie m’n klanten weglopen naar een nieuwe concurrent.

❑ Eén van m’n medewerkers is al een tijd ziek en ik kan het niet meer opbrengen.

❑	 We werken keihard, maar aan het eind van iedere maand moet er geld bij.

Heeft u één of meer hokjes aangekruist, dan kunt u de hulp van 

155 goed gebruiken. Wacht niet te lang. Alle grote problemen 

worden immers klein geboren. Ga snel naar www.155.nl of 

bel 088 999 0 155.



HULP NODIG?
Zijn er momenten, dat u zich afvraagt hoe het verder moet? Of is uw bedrijf 

in de kern gezond, maar heeft u tegenslag? Hoe eerder u hulp krijgt, des te 

groter de kans dat het succes u weer toelacht. Ga daarom zo snel mogelijk 

naar www.155.nl of bel 088 999 0 155. Kosteloos voor ondernemers.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf helpt jaarlijks duizenden ondernemers 

op weg in goede en slechte tijden.

Amsterdamsestraatweg 57 - 3744 MA Baarn

Postbus 443 - 3740 AK Baarn

Telefoon: 088 999 0 155

E-mail: info@155.nl

www.imk.nl en www.155.nl
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Maak er kosteloos 
gebruik van!


