
Aankoop van 
een bedrijf

Een bedrijf overnemen doe ik niet 
dagelijks, dus wil ik een adviseur die 
dat wél doet.

Aankoop van een bedrijf
Het Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB) is gespecialiseerd adviseur bij de aankoop van een 
onderneming en begeleidt het aankoopproces van A tot Z.

Voorbereidingen 
U wilt een bedrijf overnemen. Is dat omdat u sneller wilt groeien? Of wilt u een concurrent 
overnemen in verband met synergievoordelen? Of bent u als ervaren manager toe aan een 
management buy-in of juist een buy-out? Heeft u al een bedrijf op het oog of bent u zoekende? 
Investeer in ieder geval voldoende tijd en energie in een goede voorbereiding en win deskundig 
advies in. Wat is de waarde van de onderneming? Is de aankoopprijs reëel? Hoe regelt u de 
fi nanciering? Wat wordt de rol/positie van de verkopende ondernemer? Hoe reageert het 
personeel? Wat doet de markt? Bij het aankopen van een bedrijf spelen er complexe vragen. Het 
Centrum voor Bedrijfsopvolging geeft u heldere antwoorden en een deskundig, persoonlijk advies. 

www.cvbinfo.nl 
Centrum voor Bedrijfsopvolging
Partners in aankoop, verkoop & fi nanciering



Doelstellingen 
De start heeft u wellicht zelf al gemaakt: met het beantwoorden van het bekende wie, wat, 
waar en waarom? Wij nemen uw plannen en wensen kritisch met u door. Zo ontstaat focus en 
scherpte, terwijl wij ook het grotere geheel in het oog houden.

Zoeken én vinden 
Samen met u wordt een helder profiel opgesteld van de over te nemen partij en vervolgens 
een longlist en een shortlist. Het CvB beschikt over een netwerk van bedrijven die open staan 
voor een overname. Maar wellicht zit daar net geen passend bedrijf voor u bij. Geen nood, wij 
verdiepen ons in de markt en gaan specifiek voor u op zoek. Doet u dit traject zelf of heeft u al 
een bedrijf voor overname op het oog, dan gaan we direct naar de volgende fase.

Beoordeling en onderhandelen 
Wij helpen u met de beoordeling van de waarde versus de vraagprijs, voeren met of namens u 
de onderhandelingen, checken de financierbaarheid en alle andere zaken die bij een overname 
komen kijken. Soms is het verstandig om als koper in dit stadium op de achtergrond of zelfs 
anoniem te blijven. Als professionele partij regelen wij de zaken met de verkoper in uw belang, 
zodat uw toekomstige relatie met hem niet negatief wordt beïnvloed.

Financiering 
De financiering van een bedrijfsovername is een vak apart. Welke financiële partij en/of bank 
schakelt u in, tegen welke condities? Blijft de verkoper nog aan het bedrijf verbonden? De 
adviseurs van het CvB bereiden een financieringsaanvraag grondig voor, zodat deze de meeste 
kans van slagen heeft.

Maak nu kennis met het CvB 
Deskundigheid, openheid en wederzijds vertrouwen vormen de basis van een geslaagde 
bedrijfsaankoop. De beste start is een goed en vrijblijvend gesprek met het CvB. 
Bel ons op 030-2740647 of stel uw vraag via contact@cvbinfo.nl 
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