
Het bedrijfsovername
proces

Loopt u rond met het idee uw 
bedrijf te verkopen?

De meeste ondernemers maken een 
bedrijfsoverdracht slechts éénmalig in 
hun leven mee en worden daarbij voor 
vele, vaak onverwachte, vragen gesteld.
Soms zijn de vragen rationeel van aard, 
soms juist heel emotioneel.
De verkoop van een onderneming is een 
complexe aangelegenheid. Het verkoop 
proces kent vele voetangels en klemmen.

Door een onvoldoende voorbereiding 
kunnen al snel kostbare fouten worden 
gemaakt. Het is zaak deze fouten te 
voorkomen.

In deze brochure wordt u op hoofdlijnen 
wegwijs gemaakt met belangrijke 
aspecten van een bedrijfsovername.

Want onvoorbereid kost tijd en geld . . . 

Bent u verkoopklaar?
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Disclaimer
Deze	brochure	is	met	de	grootst	mogelijke	zorg	samengesteld.	Desondanks	is	niet	uitgesloten	dat	bepaalde	informa8e	verouderd,	onvolledig	of	anderszins	onjuist	is.	Onderdelen	uit	deze	uitgave	mogen	worden	
gebruikt	voor	persoonlijk	gebruik,	zoals	studie,	hobby	en	werk.	Verveelvoudiging,	doorverkopen	en	openbaarmaking	op	welke	wijze	dan	ook	en/of	overname	van	informa8e	uit	deze	brochure	voor	commerciële	
doeleinden	zonder	voorafgaande	toestemming	van	Eagle	TradeVision	is	verboden	en	dus	straIaar.	Voor	niet-commerciële	publica8es,	zoals	voor	educa8eve	doeleinden,	kunt	u	in	beperkte	oplagen	passages	
overnemen	met	 nadrukkelijke	 bronvermelding.	 Eagle	 TradeVision	 aanvaardt	 geen	 aansprakelijkheid	 voor	 enige	 schade	 (van	welke	 aard	 dan	 ook)	 die	 voortvloeit	 uit	 het	 gebruik	 van	 de	 informa8e	 in	 deze	
brochure	of	de	informa8e	die	te	vinden	is	via	de	in	deze	brochure	vermelde	links.

Waarom worden bedrijven
verkocht?
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drs.	Jan	Willem	van	Hunnik	-	Eagle	TradeVision
gecer8ficeerd	BOBB-bedrijfsovername	specialist

Is	dit	niet	een	voor	de	hand	liggende	vraag?
Er	kunnen	zowel	persoonlijke	als	zakelijke	redenen	ten	grondslag	liggen	aan	een	
bedrijfsverkoop.

De	meest	voor	de	hand	liggende	redenen	komen	we	vaak	tegen,	zoals	een	combina8e	van	
‘DGA-op-leeSijd’	en	‘aanvulling	op	de	pensioen	voorziening’.
Het	komt	ook	voor	-helaas-	en	ook	minder	voor	de	hand	liggend,	dat	een	verkoop	wordt	
gedreven	door	een	crisis	situa8e.	Of	er	wordt	besloten	om	juist	niet	te	verkopen,	wegens	
het	sen8ment	in	de	markt.

De	meeste	ondernemers	hebben	geen	ervaring	met	een	overdracht.	Uit	de	prak8jk	blijkt	
een	overdracht	een	complexe,	doch	vooral	ook	een	ingrijpende	en	dikwijls	een	
aangrijpende	aangelegenheid	te	zijn.

Een	bedrijfsoverdracht	is	8jdrovend	en	kan	een	las8g		proces	vol	valkuilen	zijn,	waarbij	een	
gedegen	voorbereiding	is	vereist.	Kostbare	fouten	zijn	snel	gemaakt.

Wij	begeleiden	ondernemers	al	jaren	bij	fusie	en	overname	deals,	verkoopklaar	maken,	
financiering	en	bedrijfswaarderingen.

Deze	e-Brochure	is	een	deel	van	de	totale	brochure	over	Bedrijfsovername	-	"Bent	u	
verkoop	klaar?"	In	dit	deel	bespreken	wij	alleen	als	preview,	het	proces	van	een	
bedrijfsverkoop.

Mocht	uw	interesse	in	de	hele	brochure	zijn	gewekt,	laat	het	ons	weten.
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Het bedrijfsovernameproces
Op hoofdlijnen ondergaan de meeste bedrijfsovernames hetzelfde proces. Niet elke fase  
hoeft volledig te worden doorlopen en er zit zowel een bandbreedte in de doorlooptijd 
als tijd per fase. Het doel is het sluiten van een goede deal voor alle partijen.

1.	Vooronderzoek
Samen	met	u	worden	de	uitgangspunten,	zowel	
zakelijk	als	persoonlijk,	voor	de	beoogde	verkoop	
van	uw	bedrijf	vastgesteld.

Middels	een	strategische	oriënta8e	
wordt	bepaald	of	het	verkoopklimaat	
guns8g	is	en	of	het	bedrijf	klaar	is	
voor	de	verkoop.	Bent	u	zelf	ook	klaar	

om	over	te	dragen?	Wordt	er	verkocht	aan	
familie,	het	management	of	aan	een	externe	
par8j?	

Worden	aandelen	verkocht	(bij	een	B.V.)	of	vindt	
er	een	ac8va-passiva	transac8e	plaats	(meestal	bij	
een	Maatschap	of	VoF,	éénmanszaak)?

Wilt	u	nog	aan	het	bedrijf	verbonden	blijven	en	
voor	hoe	lang?	Is	er	wel	of	geen	haast	geboden?
Mag	er	(8jdelijk)	geld	in	de	onderneming	blijven,	
om	de	koop	te	vergemakkelijken?

Alle	belangrijke	face]en	van	uw	bedrijf	worden	
vervolgens	belicht	in	een	bedrijfskundige	analyse.

Naast	een	juridische	en	financiële	
analyse	worden	de	fiscale	posi8e,	de	
organisa8e,	het	personeel,	het	
produc8eproces,	de	producten,	de	

markt,	de	afnemers	en	leveranciers	beoordeeld.

Tevens	doorlopen	wij	de	sterktes	en	zwaktes	van	
het	bedrijf,	alsmede	de	kansen	en	bedreigingen	
(de	zogenaamde	'SWOT').	

-	Uitgangspunten
-	Strategie
-	Bedrijfsanalyse:
			-	Commercieel
			-	Organisa8e
			-	Financieel
			-	Fiscaal
			-	Juridisch
-	Waardering	/		prijs
-	Verkoopbaarheid
-	Aanpassingen
-	Voorwaarden
-	Communica8e
-	Soort	koper(s)

-	Informa8e
		memorandum
-	Anoniem
		verkoopprofiel
-	Verkoopmethode
-	Verkoopkanalen
-	Dataroom	opzet
-	Koper	profiel
-	Longlist-shortlist
-	Zoeken	benaderen
-	Communica8e
-	Extra	onderzoek?

-	Uitze]en	profiel
-	Contact	koper(s)
-	Geheimhouding
		verklaringen
-	Koper	analyse
-	Verstrekken
		informa8ememo
-	Oriënterende
		gesprekken
-	Eventueel	extra
		informa8e
-	Niet-bindend	bod
-	Onderhandelingen

-	(Exclusiviteit	en)
		onderhandelingen
-	Inten8everklaring
-	Dataroom	open
-	Due	Diligence
-	Vervolg	gesprek
-	Defini8eve
		afspraken	en	prijs
-	Koopcontract
-	Transport	notaris
-	Betalen	koopsom
-	Communica8e
-	Overdracht

1.	Vooronderzoek 2.	Voorbereiding 3.	InformaHe	fase 4.	TransacHe	fase
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Het	is	ook	van	belang	om	te	bepalen	
wat	van	uw	bedrijf	de	belangrijkste	
“waardedrijvers”	zijn.	Overigens	de	
waarde	van	een	onderneming	is	een	

subjec8ef	begrip;	“de	waarde”	van	een	bedrijf	
bestaat	niet.

U	kent	vast	wel	de	vraag;	"Wat	is	meer	waard,	
een	glas	water	uit	uw	kraan	thuis	of	datzelfde	glas	
water	als	u	zonder	water	zit	in	de	woes8jn"?

In	het	algemeen	kan	men	stellen	dat	bedrijven	
waarde	scheppen,	door	kapitaal	te	investeren	
tegen	een	hoger	rendement,	dan	de	kosten	van	
het	kapitaal.

Waarde	zit	niet	alleen	in	de	ac8va,	zoals	machines	
en	voorraden	of	werkkapitaal.	Waarde	ontstaat	
wellicht	door	innova8e	of	patenten	of	een	unieke	
marktposi8e.	Kunt	u	hiermee	meer	klanten	
binden	en	omzet	halen	dan	een	concurrent?

Een	waardebepaling	kan	wel	enigszins	worden	
geobjec8veerd,	zeker	wanneer	er	historie	
aanwezig	is,	het	een	onderneming	betreS	met	
een	rela8ef	normale	winstontwikkeling	en	
opererend	in	een	sector	die	een	min	of	meer	
stabiele	ontwikkeling	te	zien	geeS.

Tevens	vertegenwoordigd	een	vastgestelde	
waarde	niet	de	prijs	die	er	mogelijkerwijs	voor	
een	bedrijf	zou	kunnen	worden	betaald.
De	prijs	wordt	bepaald	door	de	markt,	in	de	regel	
door	onderhandeling	hierover	tussen	de	par8jen.

In	onze	prak8jk	hebben	wij	voor	vele	bedrijven	uit	
diverse	branches	en	in	diverse	fasen	van	de	
levenscyclus	(ook	start-ups)	bedrijfswaarderingen	
uitgevoerd,	welke	ten	grondslag	hebben	gelegen	
aan	geslaagde	transac8es.

Het	waarderen	van	een	bedrijf	is	niet	al8jd	even	
gemakkelijk.	We	komen	in	de	markt	ook	diverse	
toegepaste	methodieken	tegen.
Wij	hechten	in	de	regel	veel	waarde	aan	het	
achterhalen	van	de	toekoms8ge	kasstromen.

Bedenk	dat	ook	voor	een	koper,	de	toekoms8ge	
verdiensten	één	van	de	belangrijkste	
uitgangspunten	zal	zijn,	voor	de	prijsbepaling.	
Vaak	in	combina8e	met	het	risico	dat	hij	of	zij	
denkt	te	lopen	bij	de	investering.

Waarderingsbegrippen
Er	bestaan	een	aantal	veel	gebruikte	
waarderingsbegrippen,	deze	zijn:

1)	de	intrinsieke	waarde:	boekhoudkundig	van	
aard	en	op	het	verleden	gericht;
2)	de	rentabiliteitswaarde:	economisch	van	aard,	
winst	georiënteerd	en	meer	op	het	heden	gericht;
3)	de	discounted	cash	flow	(DCF)	waarde:	
economisch	van	aard,	geldstromen	georiënteerd,	
houdt	rekening	met	het	te	verwachten	risico	en	
op	de	toekomst	gericht.

Daarnaast	wordt	er	ook	gebruik	gemaakt	van	
informa8e	over	vergelijkbare	transac8es,	
zogenaamde	'mul8ples',	op	basis	van	winst	of	op	
basis	van	omzet.

"PRICE is what you pay, 
VALUE is what you get"

Warren	Buffet

Tijdens	het	vooronderzoek	zal	er	in	een	
bandbreedte	een	uitkomst	komen	over	de	waarde	
van	uw	bedrijf.
De	vraagprijs	zal	hieruit	worden	afgeleid.	
>
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Tevens	gaan	wij	in	het	vooronderzoek	in	op	een	
indica8e	omtrent	poten8ële	kopers	van	uw	
bedrijf.	Het	kan	zijn	dat	u	al	een	eigen	“lijstje”	
heeS	van	poten8eel	geïnteresseerden	of	dat	het	
beginsel	van	gunning	van	toepassing	is.

Wordt	het	een	strategische	par8j	(bijv.	een	
concurrent)	of	een	management-buy-out	
(overdracht	binnen	bedrijf).	Of	een	management-
buy-in	(overdracht	aan	een	derde),	of	
combina8es.

U	besluit	uiteindelijk	om	door	te	gaan,	of	
bijvoorbeeld	om	uw	bedrijf	nader	verkoopklaar	te	
maken	of	zelfs	te	beslissen	om	(nog)	niet	te	
verkopen.

2.	Voorbereiding
Bij	akkoord	op	voortgang	van	het	
verkoopproces,	is	de	volgende	stap	
het	opstellen	van	een	informa8e	
memorandum	en	mogelijk	een	

anoniem	(zeer	verkort)	verkoopprofiel.

In	het	informa8ememorandum	wordt	de	eerste	
relevante	informa8e	over	uw	onderneming,	
gebaseerd	op	de	bedrijfsanalyse,	als	het	ware	op	
een	presenteerblaadje	aan	een	poten8ële	koper	
aangeboden.

Soms	heeS	een	ondernemer	al	een	aantal	kopers	
op	het	oog.	En	anders	wordt	er	door	ons	een	
longlist	van	poten8ële	kandidaten	opgesteld	op	
basis	van	een	opgesteld	koperprofiel.

Wij	kunnen	anoniem	'voorsorteren'	door	gebruik	
te	maken	van	externe	bedrijfsdatabases	en	onze	
goede	contacten	met	collega-intermediairs,	
vakspecialisten,	investeerders	en	niet	te	vergeten	
de	vele	ondernemers	uit	ons	netwerk.

3.	InformaHe	fase
Het	moment	is	aangebroken	om	uw	bedrijf	naar	
de	markt	te	brengen.

Uiteindelijk	hanteren	wij	diverse	methoden	en	
gebruiken	wij	meerdere	kanalen	waarmee	
gegadigden	kunnen	worden	benaderd.

Na	een	gebleken	eerste	interesse	van	de	
par8j(en),	veelal	gebaseerd	op	het	anonieme	
verkoopprofiel,	wordt	na	het	ondertekenen	van	
een	geheimhoudingsverklaring	door	poten8ële	
koper(s),	informa8e	over	uw	bedrijf	uitgewisseld.

Het	kan	ook	zijn	dat	een	koper	wordt	
vertegenwoordigd	door	een	intermediair.	In	deze	
fase	wordt	het	tevens	meer	duidelijk	met	welke	
par8j(en)	u	te	maken	krijgt.

Het	grote	voordeel	is	dat	bij	een	
structurele	voorbereiding,	met	het	
gelijk8jdig	benaderen	van	meerdere	
gegadigden,	een	compe88ef	

biedingsproces	ontstaat.	Dit	levert	vaak	een	
betere	prijs,	door	een	betere	onderhandelings	
posi8e.

Er	volgen	dan	oriënterende	en	niet	exclusieve	
gesprekken.	Niet	alleen	de	koper	wil	natuurlijk	
graag	worden	geïnformeerd,	ook	u	zal	willen	
weten	wie	in	uw	bedrijf	is	geïnteresseerd.

"Wij bemiddelen niet voor 
verkoper en koper tegelijk 
bij eenzelfde transactie"

In	deze	fase	komt	er	bij	verdere	interesse	van	de	
koper(s)	een	(meestal)	niet-bindend	en	indica8ef	
bod	op	uw	bedrijf.
Verdere	onderhandelingen	zullen	moeten	leiden	
tot	een	door	par8jen	overeengekomen	bod,		
samen	met	diverse	overige	afspraken.

4.	TransacHe	fase
Dit	is	toch	vaak	de	las8gste	fase	van	het	hele	
verkoopproces,	immers	zo'n	30%	van	de	deals	
gaat	uiteindelijk	niet	door.	We	proberen	de	
belangrijke	reden	betreffende	financiering	al	van	
te	voren	uit	te	sluiten.

Wij	vinden	het	daarom	belangrijk	om	van	
gegadigden	op	voorhand	te	vernemen	of	de	
financierbaarheid	een	issue	zou	kunnen	zijn.	
>

		4	| Eagle	TradeVision	-	specialisten	in	Bedrijfsovernames	|	Financiering	|	Reorganisa8e	|	Bedrijfswaardering

http://www.eagletradevision.nl


		5	|Eagle	TradeVision	-	specialisten	in	Bedrijfsovernames	|	Financiering	|	Reorganisa8e	|	Bedrijfswaardering

Het	is	onze	ervaring,	dat	als	dit	wel	zo	is,	er	
meestal	vertraging	optreedt	(denk	bijvoorbeeld	
aan	bancaire	voorwaarden)	of	dat	de	deal	apetst.

Op	basis	van	het	ini8ële	bod	en	verdere	
onderhandelingen,	zal	er	bij	serieuze	interesse	
een	Inten8everklaring	(Le]er-of-Intent)	worden	
opgesteld.	Hierin	worden	de	belangrijkste	
afspraken	en	bedoelingen	betreffende	de	verkoop	
vastgelegd.
Vaak	wordt	een	LOI	opgesteld	onder	exclusiviteit	
met	een	bepaalde	8jdshorizon,	waarbinnen	
par8jen	tot	een	koopovereenkomst	moeten	
komen.

Na	ondertekening	van	de	LOI,	dient	de	koper	in	de	
gelegenheid	te	worden	gesteld	een	
verifica8eonderzoek	(Due	Diligence	onderzoek)	
uit	te	voeren.	Sterker;	koper	heeS	zelfs	we]elijk	
de	plicht	dit	te	doen.

Wij	stellen	de	door	ons	ingerichte	dataroom	
beschikbaar,	er	worden	afspraken	gemaakt	
omtrent	(eventueel)	bedrijfsbezoek	en	diverse	
specialisten	ingeschakeld	door	koper	worden	bij	
het	proces	betrokken.

Op	hoofdlijnen	wordt	het	bedrijf	niet	alleen	
financieel	doorgelicht,	ook	diverse	commerciële,	
juridische	als	fiscale	zaken	worden	vaak	tot	in	de	
details	besproken.

Ondertussen	dient	u	zich	te	blijven	concentreren	
op	“de	business”.	Want	tegenvallers	in	omzet	of	
kosten	en	naar	voren	komende	verborgen	

gebreken	8jdens	deze	fase,	ondermijnen	het	
vertrouwen	van	de	verkoper.	De	koper	zal	zich	zo	
goed	mogelijk	willen	informeren	over	mogelijke	
risico’s	en	zich	middels	garan8es	en	vrijwaringen	
gaan	indekken	voor	toekoms8ge	schade.

Het	is	daarom	zaak,	dat	in	het	vooronderzoek	zo	
veel	mogelijk	aan	risico’s	in	kaart	is	gebracht	en	
indien	mogelijk	weggewerkt.	En	als	een	bepaald	
issue,	zoals	bijvoorbeeld	een	rechtszaak	niet	is	
terug	te	draaien,	dan	dient	er	bijvoorbeeld	een	
vrijwaring	voor	mogelijke	schade	hieruit	
voortvloeiend,	voor	koper	te	worden	opgenomen.

Wij	moeten	constateren	dat	veel	van	onze	
cliënten	de	Due	Diligence	als	een	onderdeel	van	
het	proces	ervaart,	waar	erg	veel	emo8es	bij	
komen	kijken.
Er	ontstaat	het	gevoel	dat	de	koper	wel	erg	
zakelijk-kri8sch	de	handel	en	wandel	van	het	
bedrijf	beoordeelt.	Juist	hier	spelen	wij	in	de	
onderhandelingen	een	‘buffer-rol’;	immers	de	
emo8es	zijn	voor	ons	veel	gemakkelijker	te	
pareren.
Wij	regisseren	het	proces	voor	u	en	begeleiden	
ook	de	inzet	van	eventueel	verschillende	spelers	
8jdens	de	onderhandelingen.

Aqankelijk	van	de	uitkomsten	van	het	
verifica8eonderzoek	zal	over	de	
defini8eve	verkoopprijs	en	eventueel	
aanvullende	voorwaarden	of	garan8es	

nader	onderhandeld	worden.	De	uiteindelijke	
overeenstemming	wordt	vastgelegd	in	een	
koopovereenkomst.

Tot	slot	van	het	proces	wordt	de	koop	
afgehandeld,	middels	contractuele	vastlegging,	
notarisakten	(bij	een	B.V.),	transport,	ontvangst	
van	de	koopsom	en	de	diverse	afspraken	omtrent	
de	communica8e	naar	de	diverse	stakeholders.

In	‘het	spel	der	onderhandeling’	weten	wij	
bepaalde	valkuilen	te	herkennen,	die	zouden	
kunnen	ontstaan	door	de	details	in	bijvoorbeeld	
de	contracten.	
>
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Denk	eens	aan	de	discussies	die	
kunnen	ontstaan	bij	een	door	
koper	gewenste	earn-out	
regeling,	waarbij	uw	laatste	25%	
van	de	transac8esom	uitbetaald	
wordt	aqankelijk	van	een	
bepaald	winstniveau	na	twee	
jaar!

Of;	wie	krijgt	de	winst	en	rentevergoeding,	als	de	
aandelen	van	de	B.V.	met	terugwerkende	kracht	
per	1	januari	worden	verkocht?

HeeS	u	de	voorlopige	aanslag	van	de	
vennootschapsbelas8ng	over	het	lopende	
boekjaar	al	vooruit	betaald?	Hoe	wordt	dit	
verrekend?	En	hoe	wordt	uw	management	fee	na	
overdracht	en	bij	uw	inzet	om	de	zaak	over	te	
dragen	geregeld?

Kortom,	het	is	belangrijk	van	te	voren	te	hebben	
nagedacht	over	vragen	en	antwoorden.	Laat	u	
vooral	bijstaan	door	een	ervaren	adviseur.

Het	geeS	rust,	u	staat	er	niet	alleen	voor	en	een	
goede	structurering	van	een	deal	kan	erg	veel	
schade	voorkomen	of	beter;	veel	voordeel	
opleveren,	niet	alleen	financieel	.	.	.

Hoe	lang	duurt	het	verkoopproces?
De	begeleiding	van	een	bedrijfsoverdracht	is	
maatwerk.	Iedere	onderneming,	en	daarmee	
iedere	overdracht,	heeS	zijn	eigen	specifieke	
kenmerken.
Op	voorhand	is	niet	aan	te	geven	of	uw	bedrijf	is	
te	verkopen,	tegen	welke	prijs	en	zo	ja	aan	wie	en	
wanneer.	

De	doorloop8jd	van	het	verkoopproces	vanaf	het	
vooronderzoek	tot	en	met	het	afsluiten	van	de	
deal	kan	variëren	van	drie	maanden	tot	wel	drie	
jaar.	Een	half	jaar	tot	een	jaar	is	als	leidraad	te	
hanteren.

Wij	gaven	al	aan	dat	niet	elke	fase	van	het	
verkoopproces	volledig	hoeS	te	worden	
doorlopen.	En	er	zit	zowel	een	bandbreedte	in	de	
doorloop8jd	als	8jd	per	fase.
Diverse	factoren	bepalen	uiteindelijk	de	snelheid	
en	doorloop8jd	van	het	proces.	Denkt	u	hierbij	

bijvoorbeeld	aan	uw	eigen	uitgangspunten,	de	
branche,	de	gezondheid	van	het	bedrijf,	de	
8jdigheid	en	juistheid	van	aanleveren	van	
administra8e	en	managementrapportages,	de	
juridische-	en	fiscale	structuren.	Is	er	wel	of	geen	
noodsitua8e?

Te	snel	willen	zijn	is	niet	al8jd	in	uw	voordeel,	
denk	hierbij	aan	de	8jd	die	dan	ontbreekt	om	
‘waarde-verhogende’	maatregelen	te	nemen	of	
uzelf	(en	uw	partner	wellicht)	op	de	emo8onele	
kant	van	de	zaak	voor	te	bereiden.

Soms	lopen	ondernemers	er	veel	langer	dan	een	
jaar	mee	in	hun	hoofd,	voordat	tot	
daadwerkelijke	ac8e	wordt	overgegaan.
In	ieder	geval	is	het	zéér	onverstandig	
onvoorbereid	aan	de	verkoop	van	uw	bedrijf	te	
beginnen.

Wij	stellen	het	voor	onszelf	als	taak,	om	de	zaken	
goed	met	u	voor	te	bereiden.	Of	dit	nu	gaat	om	
herstructurering,	het	maken	van	een	helder	en	
concreet	Informa8e	Memorandum	of	gedegen	
afstemming	over	de	beste	voorwaarden.

Daarbij	is	‘kort	op	de	bal	blijven	spelen’	8jdens	
alle	fasen	van	het	verkoopproces	belangrijk.

De	voorbereidingsHjd,	verdient	u	aan	het	eind	
van	de	rit	in	uw	voordeel	terug.

		6	| Eagle	TradeVision	-	specialisten	in	Bedrijfsovernames	|	Financiering	|	Reorganisa8e	|	Bedrijfswaardering

"Het venijn
 zat in de staart.

Wij waren 
voorbereid!"

http://www.eagletradevision.nl


Contact

Telefoon: Jan	Willem	van	Hunnik	+31	6	55	75	82	84
Email: jwvh@eagletradevision.nl
Website: www.eagletradevision.nl
Postadres: Alber8ne	Agneslaan	15,	1412	ES,	Naarden

Over	Eagle	TradeVision

Eagle	TradeVision	is	ac8ef	sinds	2003.	Onze	missie	is	het	zo	op8maal	mogelijk	begeleiden	van	de	
ondernemer	bij	het	bereiken	van	zijn	of	haar	doelen	rond	bedrijfsovername,	bedrijfsfinanciering	
en	complexere	organisa8evraagstukken.
Binnen	een	samenwerkingsverband	van	specialisten	worden	teams	gevormd,	afgestemd	op	de	
aard	en	omvang	van	de	klantvraag.	Al8jd	oplossingsgericht	en	rekening	houdend	met	"de	chemie	
der	geesten"	in	de	ruimste	zin	van	het	woord.

Ons	kernteam	bestaat	uit	diverse	onaqankelijk	samenwerkende	professionals,	waarbij	de	kennis	
en	ervaring	over	de	afgelopen	ruim	vijf-en-twin8g	jaar	is	opgebouwd	door	ons	werk	bij	grote	
interna8onale	ondernemingen,	de	bancaire	sector,	accountancy	en	middelgrote	bedrijven	in	het	
MKB	(o.a.	Akzo	Nobel,	ABN	Amro,	ING	Bank,	Friesland	Campina,	BAT).

Daarnaast	is	ruime	ervaring	opgebouwd	als	DGA	/	MKB-ondernemer	en	bedrijfsadviseur,	hetzij	
door	par8cipa8e	of	eigendom	in	MKB-bedrijven,	hetzij	door	begeleiding	van	MKB-(familie)	
bedrijven	in	diverse	fasen	van	de	bedrijfslevenscyclus.	Wij	treden	ook	op	als	lid	van	Raad	van	
Toezicht,	Raad	van	Advies,	klankbord	voor	direc8e	of	interim-direc8e.

Bij	ons	heerst	een	sterk	geloof	in	een	flexibele	netwerkeconomie.	Daarom	werken	wij	ook	graag	
samen	met	ervaren	specialisten	uit	andere	disciplines,	zoals	advocaten	en	fiscalisten.

Wij	zijn	gespecialiseerd	in	de	volgende	hoofdac8viteiten	en	ac8ef	zowel	in	Nederland	als	Europa	
voor	MKB	ondernemingen	uit	diverse	branches,	ook	familiebedrijven:
-	begeleiding	van	en	advisering	bij	fusies	en	bedrijfsovernames;
-	uitvoeren	van	bedrijfswaarderingen;
-	begeleiden	en	realisa8e	van	bedrijfsfinanciering	(debt	en	equity);
-	begeleiden	bij	en	uitvoer	van	reorganisa8e,	doorstarts	van	bedrijven.

Onze	exper8se	richt	zich	op	branches	in	de	industrie,	groothandel,	zakelijke	dienstverlening,	
bouw,	facilitair	en	ICT,	waarbij	hoofdklassen	voedingsmiddelen	/	FMCG,	non-food	groothandel,	
metaal,	chemie,	machines,	(elektronische)	apparaten,	web-ICT	en	automa8sering,	alsmede	e-
Commerce	onze	gezonde	belangstelling	hebben.

Eagle	TradeVision	is	aangesloten	bij	of	werkt	(onder	meer)	samen	met:
-	Beroepsorganisa8e	voor	specialisten	in	bedrijfsoverdracht	(BOBB)	|	Gecer8ficeerd	lid
-	Dutch	Corporate	Finance	Associa8on	(DCFA)
-	Credion
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