
Verkoop van 
uw bedrijf

Mijn bedrijf verkopen gaat niet alleen om 
geld. Maar ook om het gevoel erbij en erna.

Verkoop van uw bedrijf
Het Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB) begeleidt al vele jaren ondernemers bij de verkoop 
van hun bedrijf. Als adviseur, vertrouwenspersoon, waardebepaler en overnamebegeleider.

Grondige voorbereiding 
Het verkopen van een bedrijf en de uiteindelijke overdracht van een onderneming is een 
ingrijpend proces waarin talloze facetten een rol spelen. Wat is de waarde van het bedrijf dat 
u hebt opgebouwd? Waar en wie is de koper? Hoe wordt de overname gefi nancierd? Wat 
gebeurt er met het personeel? Zo zijn er meer materiële en immateriële zaken en vragen die 
vaak niet direct te beantwoorden zijn. Het is een proces waarbij meer speelt dan alleen cijfers. 
Een grondige voorbereiding is van onschatbare waarde. Met een stevig fundament kan het 
verkoopproces van begin tot het einde soepel verlopen, inclusief de benodigde fi nanciering. 
Bij het Centrum voor Bedrijfsopvolging vindt u de ervaren en betrokken adviseurs die u hierbij 
nodig heeft. 
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Vooronderzoek en begeleiding 
Elke verkoopopdracht is voor het CvB uniek; geen ondernemer, onderneming of familie is 
hetzelfde. In een vooronderzoek leren wij u als ondernemer, uw onderneming, de specifieke 
markt, de historie, de financiën en de vooruitzichten kennen. Na een sterkte-zwakte analyse en 
een waardebepaling komen wij in overleg met u tot een vraagprijs. Tijdens het proces signaleert 
het CvB ook proactief alle mogelijke problemen. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld een tijdelijke 
verliessituatie, problemen met bank of leverancier, onenigheid binnen de familie of met de 
aandeelhouders, of contracten die niet meer actueel zijn.

Juiste koper 
Veel waarde hecht het CvB aan het vinden en selecteren van de juiste koper. Dit is essentieel 
voor de continuïteit van de onderneming. Samen met u wordt een helder profiel van de koper 
opgesteld. Vervolgens begint onze zoektocht, indien zich nog geen partij heeft aangediend. 
Die zoektocht kan enige tijd in beslag nemen. In de loop der jaren heeft het CvB een netwerk 
opgebouwd van bedrijven en gescreende personen die op zoek zijn naar een bedrijf ter 
overname, dan wel een strategische overname overwegen.

Samenwerking 
Het overnameproces houdt het CvB strak in de hand. In dit proces spelen uw eigen adviseurs, 
zoals de accountant en fiscalist, een belangrijke rol; niet alleen als vertrouwenspersonen maar 
vooral als meedenkers en informatiebron. Zij kennen uw onderneming als geen ander. Ieder 
heeft zijn eigen rol; het CvB coördineert het geheel voor u.

Maak nu kennis met het CvB 
Een succesvolle bedrijfsverkoop vereist deskundigheid, openheid en wederzijds vertrouwen. 
Dat begint met een goed en vrijblijvend gesprek. Graag nodigen wij u daarvoor uit. 
Bel ons op 030-2740647 of stuur een mail naar contact@cvbinfo.nl 
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