How-To Guide: VAT Number (EN)
Filling in the VAT number application form
1) GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING
A. Fill in your desired company name (you can use your own name if you want). Do not use
‘Uber’ or ‘Uber Eats’.
B. Street and house number of your house
C. Postal code and city of your house
D. Put today’s date in as the start date of your company
E. Leave this blank
2) RECHTSVORM
A. Select ‘Eenmanszaak’ as the kind of company you want to set up (‘sole proprietorship’)
3) GEGEVENS VAN DE ONDERNEMER EN MEDEONDERNEMER(S)
A. Fill in your full name, your street and house number, postal code and city, phone
number, date of birth, and burgerservicenummer (BSN - Social security number)
B. You can leave 3b blank if you are setting up an ‘Eenmanszaak’
4) GEGEVENS VAN DE BELASTINGADVISEUR OF BOEKHOUDER
A. You can leave 4 blank; only fill in if you have a tax advisor or accountant that keeps your
books
5) VOORGESCHIEDENIS VAN DE ONDERNEMING
A. Tick ‘Ja’ - to indicate that you are setting up this company for the first time
B. Leave 5b completely blank
6) AARD VAN DE ONDERNEMING
A. Fill in the number of restaurants you plan on providing services to: a number between 50
and 500

B. The activities of the company will be: “Delivering food for various restaurants.” Or in
Dutch: “Het bezorgen van eten voor verschillende restaurants.”
7) GEGEVENS VOOR DE INKOMSTENBELASTING
A. Fill in if you have any other income sources; you can choose from (1) No other incomes
(2) Profit/loss from other companies (3) Income from other work (4) Wage, and/or (5)
Social Benefits (Dutch: uitkering)
B. The number of hours per week you plan to deliver food with this company: usually a
number between 5 - 40 hours. If you are unsure you can fill in 5 hours.
C. Please read instructions for question 7c, 8a and 8b below
D. Fill in your other income sources on an annual basis
8) GEGEVENS VOOR DE BTW (OMZETBELASTING)
A. An estimate of your annual revenue on Uber Eats. If you’re unsure, you can multiply the
number of hours from 7b by 200 to get to an estimate (hours per week x 20 weeks x €10
p/h).
B. The costs you are making for this company; this includes the service fee you pay Uber
but also gasoline cost or repair/maintenance for your bike/scooter. If you are unsure take
10% of question 8a (for the service fee to Uber).
For question 7c, substract 8b from 8a (for example: €10,000 - €1,000 = €9,000)
C. Tick ‘Nee’
D. Correspondence address for the VAT post. Tick ‘Bedrijfsadres (gelijk aan vraag 1b)’
9) PERSONEEL
A. Tick ‘Nee’ to confirm that your company will not employ any other people. Hence, a sole
proprietorship.
10) STUKKEN BIJVOEGEN
A. Leave this blank
11) ONDERTEKENING
A. Fill in your initials and last name, street and house number, postal code and city, phone
number, today’s date and sign with your signature

How-To Guide: BTW Nummer (NL)
Invullen aanvraagformulier BTW nummer

1. GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING
A. Vul je gewenste bedrijfsnaam in (je kan ook je eigen naam gebruiken). Gebruik niet
‘Uber’ of ‘Uber Eats’ in de bedrijfsnaam.
B. Straat en huisnummer van je huis
C. Postcode en woonplaats van je huis
D. Vul de datum van vandaag in
E. Dit veld kan je leeglaten
2. RECHTSVORM
A. Kies ‘Eenmanszaak’
3. GEGEVENS VAN DE ONDERNEMER EN MEDEONDERNEMER(S)
A. Volledige naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, telefoonnummer,
geboortedatum en burgerservicenummer
B. Deze vraag kan je leeglaten; er zijn geen medeondernemers in een eenmanszaak
4. GEGEVENS VAN DE BELASTINGADVISEUR OF BOEKHOUDER
A. Deze vraag kan je leeglaten, tenzij je een boekhouder of belastingadviseur hebt
5. VOORGESCHIEDENIS VAN DE ONDERNEMING
A. Selecteer ‘Ja’
B. Deze kan je leeglaten
6. AARD VAN DE ONDERNEMING
A. Vul het aantal unieke restaurants in waarvoor je denkt te gaan bezorgen: dit aantal zal
tussen 50 en 500 liggen
B. “Het bezorgen van eten voor verschillende restaurants.”

7. GEGEVENS VOOR DE INKOMSTENBELASTING
A. Vul in of je nog andere inkomstenbronnen hebt
B. Vul het aantal uren dat je van plan bent te gaan bezorgen (per week), dit zal meestal
tussen de 5 - 40 uur liggen.
C. Zie vraag 8a and 8b hieronder
D. Geef aan wat je verwacht aan ander inkomen te hebben (exclusief loon en uitkeringen)
8. GEGEVENS VOOR DE BTW (OMZETBELASTING)
A. Een schatting van je verwachte omzet via Uber Eats. Als je het niet weet kan je als
inschatting het aantal uren van vraag 7b met 200 vermenigvuldigen (aantal uur per week
x 20 weken x €10 p/u).
B. Een schatting van je verwachte kosten; als je het niet weet kan je 10% nemen van je
omzet. De service fee voor Uber Eats is namelijk 10%.
Voor vraag 7c, trek 8b van 8a af (bijv.: €10,000 - €1,000 = €9,000)
C. Selecteer ‘Nee’
D. Selecteer ‘Bedrijfsadres (gelijk aan vraag 1b)’
9. PERSONEEL
A. Selecteer ‘Nee’
10. STUKKEN BIJGVOEGEN
A. Deze kan je leeglaten
11. ONDERTEKENING
A. Vul je persoonlijke gegevens in

