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Zakendoen in Duitsland - de juridische & fiscale aspecten 
 
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Al decennia lang worden 
er zaken over en weer gedaan. Wij bevinden ons inmiddels in een economische fase 
waarin de handelspartner een innovatiepartner wordt. Niet alleen houden Duitsers 
van innovatieve en creatieve oplossingen, maar de economie vraagt er ook om. De 
Nederlandse ondernemers kunnen deze innovatieve en creatieve oplossingen 
bieden. Duitse degelijkheid en Nederlandse kennis vullen elkaar daarbij uitstekend 
aan.   
 
Het zaken doen in Duitsland biedt voor Nederlandse ondernemers veel kansen. Wel 
is het noodzakelijk dat je als (potentiële) zakenpartner de markt goed kent, de taal 
beheerst, weet te acteren en de juridische/fiscale wet & regelgeving kent. Duitsland 
zet vooral in op duurzaamheid, digitalisering en gezondheid & zorg. 
 
Duitsland en Nederland lijken zo op elkaar, maar er zijn wel degelijk (grote) 
verschillen. Het is zeker geen overbodige luxe om tijd in de zakelijke relatie te steken 
en wederzijds vertrouwen op te bouwen. Daarnaast is het belangrijk om afspraken, 
zoals contract en algemene voorwaarden, schriftelijk vast te leggen. Bovendien is het 
goed producten te laten testen en/of te certificeren. Dit straalt perfectionisme uit.   
 
Als u de taal en de gebruiken beheerst, de juridische & fiscale aspecten kent en weet 
hoe u met personeel in Duitsland aan de slag kunt, dan bent u de internationale 
concurrentie een aantal stappen voor en maakt u een goede kans op de Duitse 
markt. 
 
Alexander Crämer, Rechtsanwalt van STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater zal in 
zijn online seminar op dinsdag 23 november a.s. van 11.00 – 12.00 uur in een 
helicopterview u informeren over de `ins & outs´ op juridisch/fiscaal vlak zodat u in 
Duitsland professioneel en succesvol zaken kunt doen. 
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