
Het bedrijf verkopen . . .

Loopt u rond met het idee uw 
bedrijf te verkopen?

De meeste MKB-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?

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

http://www.eagletradevision.nl


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.



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

Warren	Buffet



⁃ Waarom worden bedrijven verkocht?
⁃ Markt voor overnames
⁃ Het is toch mijn kindje!
⁃ "Een brief op de mat . . ."
⁃ Het bedrijfsovernameproces
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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	MKB-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.

Zonder	volledig	te	willen	zijn,	geeS	deze	brochure	u	een	
inzicht	in	de	diverse	aspecten	van	een	overname;	
de	markt,	het	proces,	het	vakjargon	(zie	lijst	achterin),	
mogelijke	valkuilen,	8ps	ter	voorbereiding,	antwoord	op	
de	meest	gestelde	vragen	uit	de	prak8jk,	financiële,	
juridische	en	fiscale	zaken	en	nog	meer.

Vanzelfsprekend	maken	wij	graag	vrijblijvend	8jd	voor	u,	
om	uw	situa8e	discreet	te	bespreken.
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Dat	lijkt	best	veel.	Toch	wordt	uiteindelijk	ruim	
30%	van	de	bedrijven	niet	verkocht	2.

Mo:even	bedrijfsoverdracht
Uit	onderzoek	blijkt	dat	leeSijd	al	geruime	8jd	het	
belangrijkste	mo8ef	is.	Ondernemers	stoppen		
rond	de	leeSijd	van	60.	Onderstaand	overzicht	
geeS	de	belangrijkste	mo8even	weer.

Een	mooi	bod	is	goed	om	te	ontvangen,	helaas	
wordt	verkoop	soms	gedreven	door	een	minder	
goede	gezondheid	van	de	ondernemer.	Mo8even	
komen	ook	in	combina8e	voor.

Dealbrekers
Er	zijn	een	aantal	redenen	waarom	transac8es	
mislukken.	Vaak	is	het	bod	te	laag,	heerst	er	
gebrek	aan	vertrouwen	of	slecht	marktsen8ment.	
Men	kon	de	financiering	niet	rond	krijgen	of	de	
voorbereiding	door	verkoper	was	onvoldoende.

Ook	worden	verwach8ngen	niet	goed	gemanaged	
door	of	er	is	onvoldoende	kennis	van	zaken	bij	
huisadviseurs.
Soms	blijkt	een	bedrijf	te	aaankelijk	van	enkele	
klanten	of	de	eigenaar	/	DGA.	Ook	de	uitkomsten	

van	het	due	diligence	onderzoek	kan	een	deal	
laten	klappen.

Bij	een	aantrekkende	economie	worden	er	in	de	
regel	meer	bedrijven	verkocht,	omdat	de	
toekomstverwach8ng	(lees:	vrije	kasstroom)	
hogere	resultaten	laat	zien.	Ook	helpt	het	als	een	
bedrijf	een	goed	trackrecord	kan	tonen	over	de	
laatste	jaren.	Er	valt	eenvoudig	een	betere	prijs	te	
krijgen	vanwege	lagere	risico	inschacng	en	de	
financierbaarheid	van	een	overname	wordt	ook	
gemakkelijker.

Veel	complexer	dan	gedacht	.	.	.
Bijna	tweederde	van	de	ondernemers	heeS	geen	
enkele	ervaring	met	de	aan-	of	verkoop	van	een	
bedrijf.	En	zij	die	wel	de	ervaring	hebben,	moeten	
al8jd	achteraf	vaststellen	dat	het	hele	proces	toch	
veel	complexer	is	dan	vooraf	gedacht.

Welke	waarde	heeS	uw	bedrijf	voor	een	
poten8ële	koper?	Het	is	gebleken	dat	30%	van	de	
ondernemers	de	waarde	te	hoog	inschat.

Stel	als	u	het	zou	omdraaien?	Waar	zou	u	zelf	op	
leeen	als	u	met	uw	bedrijf	door	overname	wilt	
groeien	en	er	naar	een	'targetbedrijf'	wordt	
gezocht	.	.	?	Hoe	gaat	u	vervolgens	het	
targetbedrijf	integreren	in	de	eigen	
bedrijfsvoering?

Het	blijkt	dat	veel	onnodige	fouten	kunnen	
worden	voorkomen,	door	goed	op	de	verkoop	
voorbereid	te	zijn.	En	tevens	geldt;	hoe	beter	u	
bent	voorbereid,	hoe	langer	u	de	regie	bij	een	
verkoop	in	de	hand	kan	houden.

Onvoorbereid	kost	:jd	en	geld	.	.	.	.

Van de ruim 1,3 miljoen bedrijven in Nederland met een omvang 0 tot 100 medewerkers 
is zo'n 55.000 "in overdracht", ofwel ruim 4%. Bij de 46.000 MKB-bedrijven hiervan met 
personeel, is het percentage zelfs 10% en stijgt door de aantrekkende economie 1.

Bronnen:	1.	Kenniscentrum	Innova8e	&	Business	en	2.	Lectoraat	Financieel-Economische	Advisering	van	de	Hogeschool	Utrecht	-	2015

Markt voor overnames
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Veel ondernemers met verkoopplannen lopen rond met vaak dezelfde vragen. Is mijn 
bedrijf wel te verkopen? Wie koopt mijn bedrijf uiteindelijk? En hoe bepaal ik nou de 
waarde van mijn bedrijf?

Is	mijn	bedrijf	te	verkopen?
Het	gezegde	“op	elk	potje	past	een	deksel”,	is	
meestal	toepasbaar	bij	bedrijfsoverdracht.	En	een	
goed	draaiend	bedrijf	lijkt	op	voorhand	beter	te	
verkopen	dan	een	niet	goed	draaiend	bedrijf.
De	mate	van	verkoopbaarheid	is	naast	
performance,	ook	aaankelijk	van	of	er	
belangstelling	voor	wordt	gecreëerd,	of	de	8jd	rijp	
is	gelet	op	de	marktomstandigheden	en	of	een	
koper	meerwaarde	toekent	boven	de	prijs	die	de	
koper	er	voor	wil	betalen.
De	vraag	is	ook	of	er	voldoende	8jd	is	om	naar	
een	koper	te	zoeken,	of	er	ac8ef	genoeg	wordt	
gezocht	en	of	op	de	juiste	manier	de	juiste	
par8jen	worden	benaderd.

In	de	regel	doen	wij	al8jd	een	vooronderzoek	
naar	de	verkoopbaarheid	van	een	bedrijf,	
alvorens	samen	met	de	ondernemer	te	besluiten	
het	bedrijf	naar	de	markt	te	brengen.

Wie	koopt	mijn	bedrijf?
Wij	maken	een	onderscheid	tussen	interne	en	
externe	par8jen.	Bij	interne	par8jen	moet	u	
denken	aan	opvolgers	binnen	de	familie	of	één	of	
meer	managers	die	uw	posi8e	overnemen,	
middels	een	‘management-buy-out’.	

Punten	van	orde	zijn:	fiscaliteit,	
financierbaarheid,	gunning	/	behoud	van	karakter	
van	het	bedrijf	en	is	de	opvolger	‘de	juiste	vent’	-
of	vrouw	vanzelfsprekend-	voor	‘de	tent’?

Er	zijn	een	aantal	soorten	externe	par8jen	te	
onderscheiden:	strategische	kopers,	die	een	
zogenaamd	synergievoordeel	behalen	bij	aankoop	
door	besparingen,	kennis-	en	marktaandeel,	
uitbreiding	van	assor8ment,	etc.	Deze	kopers	
kunnen	divers	van	aard	zijn,	zoals	uw	concurrent,	

leverancier,	afnemer	of	zelfs	par8jen	uit	een	
aanpalende	markt.

Daarnaast	zijn	er	financiële	par8jen	met	een	
strikte	focus	op	het	behalen	van	financieel	
rendement,	denk	hierbij	aan	informal	investors,	
private	equity-	en	venture	capital	par8jen.

Tot	slot	kan	er	nog	een	economische	of	juridische	
fusie	optreden,	waarbij	mengvormen	van	
samengaan	tussen	bedrijven	kan	plaatsvinden.

Wat	is	de	waarde	van	mijn	bedrijf?
De	waarde	van	een	bedrijf	is	een	subjec8ef	
begrip.	“De	waarde”	van	een	onderneming	
bestaat	niet.

Een	waardebepaling	kan	echter	wel	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.	Een	
waardebepaling	is	derhalve	rich8nggevend.

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.

Bij	een	waardebepaling	beoordelen	wij	naast	de	
(genormaliseerde)	winst,	ook	de	solvabiliteit,	de	
reserves	en	het	vermogen	om	toekoms8ge	gezonde	
vrije	kasstromen	te	genereren	(voor	de	koper	of	
financier).
Een	strategische	koper	zal	in	de	regel	een	hogere	
prijs	willen	betalen	dan	bijvoorbeeld	een	financiële	
koper.

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

Het is toch mijn kindje!

http://www.eagletradevision.nl


Onderstaande brief werd ontvangen door de eigenaar van een innovatief en groeiend 
productiebedrijf in de fijnmechanische industrie. In eerste instantie was hij positief 
verrast, gelet op het voorstel. Zo'n brief had hij nog nooit eerder ontvangen . . .

Strategische	samenwerking?	De	ondernemer	was	
helemaal	niet	bezig	met	samenwerking	met	
andere	spelers	in	de	branche.	Hij	was	juist	druk	
doende	met	de	aanschaf	en	financiering	van	een	
aantal	nieuwe	machines	en	het	werven	van	
personeel,	om	aan	de	toenemende	vraag	uit	
Duitsland	te	kunnen	voldoen	.	.	.	

Ondanks	de	drukte	en	waan	van	de	dag,	heeS	er	
een	zeer	geanimeerd	gesprek	plaatsgevonden.	
Het	werd	hem	al	snel	duidelijk	dat	het	ging	om	de	
exclusieve	en	volledige	overname	van	de	
aandelen	van	zijn	bedrijf	tegen	een	toch	wel	
aantrekkelijk	bod,	zwart-op-wit.	En	"boter-bij-de-
vis"	qua	geld,	bij	de	overdracht	van	de	aandelen.

Van	het	één	kwam	het	ander.	Er	kwamen	vragen	
vanwege	'nader	onderzoek'	over	het	produc8e	
proces,	producten,	klanten,	financiën	en	
personeel.	Het	kosee	hem	bijzonder	veel	8jd,	
intern	overleg	(en	nachtrust)	en	hij	was	al	zo	druk.	
Het	personeel	begon	ook	al	vragen	te	stellen.
Hij	bedacht	zich,	dat	hij	er	eigenlijk	niet	op	was	

voorbereid.	En	ondanks	de	getekende	NDA,	het	
ini8ële	bod,	wat	steun	van	zijn	accountant,	
realiseerde	hij	zich	bovendien,	dat	er	na	enige	
maanden	nog	niets	defini8ef	was	beklonken.

De	koper	zag	zogenaamd	steeds	meer	vermeende	
"risico's,	onzekerheden	en	bijkomende	kosten"	na	
de	overname.	Het	bod	werd	naar	omlaag	
bijgesteld.	Tevens	had	de	koper	een	waslijst	aan	
garan8es	opgesteld	en	er	werd	een	earn-out	
construc8e	voor	de	uitbetaling	van	zijn	geld	
opgenomen	in	de	Inten8everklaring.	Niks	"boter-
bij-de-vis".

Er	ontstond	irra8e.	Zijn	onderhandelingsposi8e	
was	verslechterd.	Moest	hij	wel	doorgaan	met	
deze	koper?	Wat	te	doen?

Uiteindelijk	heeS	hij	besloten	de	deal	niet	door	te	
zeeen	met	deze	par8j,	ondanks	alle	moeite,	
onrust,	kosten	en	overdracht	van	informa8e.

Gemiste	kans	of	niet?

"Een brief op de mat  . . . "

"Betreft: mogelijkheid tot strategische samenwerking.

Geachte heer,

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, bent u de eigenaar van FIJNMECH TECH B.V.* Eén van onze 
opdrachtgevers, een succesvolle speler in uw branche, wil haar positie in de regio van uw vestiging versterken.

Deze opdrachtgever heeft ons gevraagd om u te benaderen met de vraag of u geïnteresseerd bent om de 
mogelijkheid van een strategische samenwerking tussen onze opdrachtgever en uw bedrijf te bespreken.

ABC enzovoort Corporate Finance B.V. is een fusie- en overname kantoor voor met name het Middenbedrijf in 
Nederland. Wij adviseren en begeleiden ondernemingen in alle fasen van overname-, fusie- en 
samenwerkingstrajecten. 

Wij zullen in week xx met u contact opnemen om uw reactie op het bovenstaande te vernemen. Uiteraard staat 
het u ook vrij om contact met ondergetekende op te nemen.

Hoogachtend, enz."                      *gefingeerde	naam
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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	verkoop	te	vergemakkelijken?

Alle	belangrijke	faceeen	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	in	
de	markt	(de	zogenaamde	'SWOT').	
>
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-	Haast	of	niet	?
-	Uitgangspunten
-	Strategie
-	Omgang	emo8e
-	Transac8evorm
-	Waarde	drijvers
-	Waardering/prijs
-	Bedrijfsanalyse:
		-	Commercieel
			-	Organisatorisch
			-	Financieel
			-	Fiscaal/Juridisch
-	Verkoopbaarheid
-	Aanpassingen
-	Verbondenheid
-	Meefinancieren
-	Communica8e
-	Welke	stakeholders
-	Soort	koper(s)
-	Globale	8jdshorizon
-	Go	-	no	go?

-	Informa8e
		memorandum
-	Anoniem
		verkoopprofiel
-	Verkoopmethode
-	Verkoopkanalen
-	Dataroom	opzet
-	Koper	profiel
-	Longlist-shortlist
-	Koper	analyse
-	Zoeken	benaderen
-	Communica8e
-	Extra	onderzoek?
-	Go	-	no	go?

-	Uitzeeen	profiel
-	Contact	koper(s)
-	Geheimhouding
		verklaringen
-	Koper	analyse
-	Verstrekken
		informa8ememo
-	Oriënterende
		gesprekken
-	Eventueel	extra
		informa8e
-	Niet-bindend	bod
-	Onderhandelingen
-	Go	-	no	go?

-	(Exclusiviteit	en)
		onderhandelingen
-	Inten8everklaring
-	Dataroom	open
-	Due	Diligence
-	Vervolg	gesprek
-	Defini8eve
		afspraken	en	prijs
-	Koopcontract
-	Transport	notaris
-	Betalen	koopsom
-	Overdracht
-	Go	-	no	go?
-	Communica8e
-	Overdracht

1.	Vooronderzoek 2.	Voorbereiding 3.	Informa:e	fase 4.	Transac:e	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.	Informa:e	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.	Transac:e	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.	
>
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Het	is	onze	ervaring,	dat	als	dit	wel	zo	is,	er	
meestal	vertraging	optreedt	(denk	bijvoorbeeld	
aan	bancaire	voorwaarden)	of	dat	de	deal	awetst.

Op	basis	van	het	ini8ële	bod	en	verdere	
onderhandelingen,	zal	er	bij	serieuze	interesse	
een	Inten8everklaring	(Leeer-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	weeelijk	
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	koper.	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	las8g	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.

Aaankelijk	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	aaankelijk	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	voorbereidings:jd,	verdient	u	aan	het	eind	
van	de	rit	in	uw	voordeel	terug.

"Het venijn
 zat in de staart.

Wij waren 
voorbereid!"
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Waar	praten	we	dan	over?	Bijvoorbeeld,	de	
jaarcijfers	moeten	kloppen,	er	dienen	geen	voor	
de	koper	onbekende	milieuclaims	te	komen,	dat	
het	helder	is	dat	alle	belas8ngen,	of	sociale	
premies	zijn	voldaan.	Personeelsdossiers	moeten	
op	orde	zijn,	dat	er	op	de	eigendommen	geen	
beslagen	of	verpandingen	liggen,	dat	de	
verstrekte	informa8e	volledig	en	juist	is.

U	weet	zelf	(hopelijk)	als	beste	of	er	zaken	spelen	
welke	betrekking	kunnen	hebben	op	dergelijke	
risico’s.	Meestal	worden	er	in	de	
Inten8everklaring	en	later	het	Koopcontract	
garan8es	en	vrijwaringen	opgenomen.

Een	garan8e	is	een	verklaring	van	de	verkoper	
over	de	staat	van	de	onderneming	op	het	
moment	van	verkoop.	De	garan8es	moeten	
kloppen.	Garan8es	dekken	zogenaamde	"niet	
gematerialiseerde	risico's"	en	kunnen	leiden	bij	

een	claim	tot	koopprijs	reduc8e.	Bij	in	gebreke	
stelling,	wil	een	koper	afspraken	op	papier	over	
de	schadevergoeding,	waarbij	beperking	van	de	
aansprakelijkheid,	de	omvang	van	de	claim,	de	
duur	dat	er	nog	geclaimd	kan	worden	en	hoe	
men	een	procedure	wil	laten	verlopen,	als	
richtlijn	worden	opgenomen.

Een	vrijwaring	is	een	afspraak	dat	een	specifiek	
reeds	bekend	risico	of	probleem	voor	rekening	
van	de	verkoper	komt.
Er	kunnen	legio	zaken	aan	de	orde	zijn,	denk	aan	
ontslagprocedures,	milieuverontreiniging,	
belas8ngclaims,	bouwverorderingen,	etc.	
Los	even	van	de	uiteindelijke	afloop	en	hoogte	
van	de	schade,	vrijwaart	de	verkoper	de	koper	
voor	alle	risico’s	en	bijkomende	kosten	van	
dergelijke	zaken.
In	tegenstelling	tot	een	garan8e	worden	
aansprakelijkheden	uit	vrijwaringen	niet	beperkt.

Garanties en vrijwaringen
Een koper van uw bedrijf heeft geen zin in “een kat-in-de-zak”. Met andere woorden; 
inzicht in mogelijke risico’s of kosten verbonden aan deze risico’s is van groot belang.

Eagle TradeVision heeft voor onze onderneming de verkoop van een bedrijfsonderdeel gerealiseerd.

Nadat onze opdracht definitief was, bestookte Jan Willem van Hunnik ons met vragen over lopende 
contracten, boekhoudkundige gegevens, talloze documenten en nog meer van dat soort zaken waar 
we het bestaan nauwelijks van vermoedden.

Dit irriteerde mateloos aangezien wij doeners zijn, geen mensen die onze administratieve zaakjes 
keurig op een rijtje hadden. Wij wilden dus dat Jan Willem gewoon aan de slag ging en niet bleef 
wachten op de papierwinkel.

Jan Willem hield zijn poot stijf. Toen het eindelijk voldoende was voor hem en hij zijn relatiekring 
informeerde, werd al snel gevraagd om nadere inlichtingen.
Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring werden deze prompt geleverd in een keurig 
boekwerk waar feitelijk alle vragen die een geïnteresseerde zou kunnen stellen, al beantwoord 
werden. De verkoop was toen in een oogwenk een feit.

Jan Willem had gelijk: hij had een document dat elke kritische benadering kon doorstaan, die geen 
open einde vertoonde en er voor zorgde dat een kandidaat niet kopschuw werd in zijn zoektocht 
naar feiten en achtergronden. Kortom, chapeau Jan Willem, je hebt uitstekend werk verricht!

Ronald B., (voormalig) Directeur Vastgoedmanagement onderneming
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Cash & Debt Free?
Bij de onderhandelingen over de koopprijs wordt er regelmatig overeengekomen dat er  
bij het bod ook 'Cash and Debt Free' wordt geleverd. Wat houdt dit in?

Ondanks	dat	het	concept	'cash	and	debt	free'	vrij	
simpel	is	uit	te	leggen,	is	het	zaak	voor	de	par8jen		
dat	er	op	het	moment	van	'closing'	volledige	
duidelijkheid	bestaat	over	de	actuele	financiële	
posi8e	van	de	onderneming,	ofwel	de	schulden	
en	cash	aanwezig	in	het	bedrijf.

Een	'cash	and	debt	free'	overname	is	een	
overname	waarbij	het	bedrijf	op	de	transac8e	
datum	zonder	liquide	middelen	en	zonder	de	
rente	dragende	schulden	aan	de	koper	wordt	
geleverd.

Wat	is	cash	en	de	zogenaamde	cash	equivalents?
Dit	zijn	alle	overtollige	geldmiddelen	in	kas,	op	
banksaldi,	credit	card	betalingen	in	transit,	
financiële	vaste	ac8va,	ongebruikte	ac8va,	
overtollige	investeringen,	overtollig	werkkapitaal,	
en	in	principe	derivaten	met	een	posi8eve	
waarde.
De	overtollige	liquide	middelen	kunnen	worden	
gebruikt	om	de	schulden	af	te	lossen	of	kunnen	
als	dividend	worden	uitbetaald.

De	debt	en	zogenaamde	debt-like	equivalents	
bestaat	uit	de	rentedragende	schulden,	zoals	
langlopende	schulden,	rekening	courant	schulden	
aandeelhouders	en	bankleningen,	preferente	
aandelen,	onbetaalde	dividenden,	maar	ook	
financial	leases,	off	balance	verplich8ngen,	
achterstallige	investeringen,	tekort	op	
werkkapitaal,	derivaten	met	een	nega8eve	
waarde,	garan8es/earn	out	verplich8ngen,	
achterstallige	pensioenverplich8ngen	en	
kortlopende	schulden	aan	kredie8nstellingen.

Handelscrediteuren	vallen	in	de	regel	buiten	de	
defini8e.	Andere	poten8ële	schuldcategorieën,	
zoals	belas8ngverplich8ngen,	kredietbrieven	en	
management	bonussen	worden	meestel	
uitonderhandeld.

De	verkoper	lost	de	langlopende	rentedragende	
schulden	af	voor	de	overdracht.	Als	dit	niet	
volledig	lukt,	zal	de	overblijvende	'debt'	op	de	
koopprijs	in	mindering	worden	gebracht.
Onderstaand	overzicht	vat	het	nog	eens	samen.

U	begrijpt	dat	er	discussie	kan	ontstaan	over	de	
juiste	afstemming	tussen	par8jen	over	de	posten.	
Zo	wil	een	koper	niet	direct	na	de	transac8e	in	
geldnood	komen,	en	afspraken	omtrent	een	
minimaal	werkkapitaalniveau	(vloeende	ac8va	
minus	vloeende	passiva)	of	solvabiliteitsniveau	
worden	veelal	opgenomen.

Ook	worden	de	controles	op	de	posten	
meegenomen	in	de	Due	Diligence.
Het	is	dus	zaak	dat	er	vooraf,	vaak	al	in	de	Leeer-
of-Intent,	afspraken	worden	gemaakt	omtrent	
alle	posten	en	de	defini8es	hierbij,	inclusief	
verrekening	en	dat	de	verkopende	par8j	in	haar	
eigen	belang	geen	'manipula8ef	gedrag'	vertoont.

Zonder	een	waarde-oordeel	te	geven,	denk	
hierbij	aan	zaken	als	versnelde	voorraad	aIouw,	
strakker	cash	management	door	intensiever	
debiteurenbeheer	en	leveranciers	later	te	
betalen.
Het	is	niet	in	het	belang	van	de	bedrijfsvoering	
om	investeringen	uit	te	stellen.	
Vervroegd	factureren	of	meer	vooruit	factureren	
dan	gebruikelijk,	laten	toenemen	van	
belas8ngschulden,	enzovoorts.

Cash / Cash like Debt / Debt like

Overtollige cash Rentedragende schuld
Financiële vaste activa Preferente aandelen
Overtollige investeringen Uitgestelde investeringen
Ongebruikte activa Off balance verplichtingen
Overtollig werkkapitaal Tekort werkkapitaal
Derivaten (positief) Derivaten (negatief)

Garanties
Earn out verplichtingen
Achterstallig pensioen
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Er zijn een aantal zaken die u ten minste op orde zou moeten brengen, voordat het 
verkoopproces van start gaat. Een goede structurering en voorbereiding, versterkt uw 
onderhandelingspositie en kan u zo maar 10% tot 20% bij de koopsom opleveren.

Kunt	u	loslaten?	Voor	veel	ondernemers	is	het	
bedrijf	'het	kindje',	waar	straks	afscheid	van	moet	
worden	genomen.	Dit	valt	velen	zwaar	en	roept		
emo8es	op,	waarvan	men	niet	wist	dat	deze	flink	
zouden	ingrijpen	op	de	gemoedsrust	van	de	
beslisser.	Zeker	zodra	men	vlak	voor	het	moment	
staat,	dat	het	stokje	echt	zal	moeten	worden	
overgedragen.

Het	is	aan	te	raden,	de	beslissing	en	de	gevolgen	
goed	te	overwegen	en	met	uw	partner	of	een	
vertrouwde	rela8e	uitgebreid	en	vooral	ook	op	
8jd	te	bespreken.	Later	in	het	proces	wordt	u	
geconfronteerd	met	allerlei	par8jen,	die	zich	gaan	
bemoeien	met	uw	kindje,	te	goeder	trouw	en	
soms	ook	anders.	U	moet	dan	mentaal	al	klaar	
zijn,	om	los	te	laten.

Begin	dus	op	:jd	met	nadenken	over	een	
opvolging,	of	dit	nu	binnen	de	familie	
is,	of	aan	derden.	Op	een	te	hoge	
leeSijd	de	eerste	stappen	zeeen,	kan	
er	toe	leiden	dat	u	nog	te	lang	naar	

uw	persoonlijke	zin	zal	moeten	doorgaan.	Denk	
aan	uw	gezondheid	of	uw	energie	om	door	te	
gaan.
Los	van	leeSijd,	gezondheid	of	energie,	kan	het	
nooit	kwaad	om	risico’s	te	onderkennen	van	
bijvoorbeeld	een	gedwongen	stoppen	met	
ondernemen	of	om	voorbereid	te	zijn	op	‘de	brief	
op	de	mat’.	.	.

Kies	een	juiste	fiscale	structuur.	Een	structuur	
zonder	persoonlijke	holding	of	
tussenholding,	waarbij	"alles-in-één"	
B.V.	zit,	is	niet	verstandig.	Separeer	de	
werkmaatschappij(en),	deelnemingen,	

vastgoed	en	pensioen	B.V.'s	van	elkaar.	Controleer	
de	gevolgen	van	een	verkoop	voor	de	fiscale	

eenheid.	Naast	transparan8e	voor	de	koper,	
wordt	de	verkoopopbrengst	niet	privé	belast	en	
kunt	u	prima	gebruik	maken	van	de	
deelnemingsvrijstelling.	Tevens	kan	dit	geld	
ingezet	worden	voor	eventuele	nieuwe	
ondernemingsplannen	of	beleggingen.

Bij	een	éénmanszaak	of	VoF,	waar	alles	onder	
dezelfde	naam	op	de	balans	staat	(denk	aan	
oudedagsreserve,	Onroerend	Goed,	privé-auto's),	
wordt	het	meestal	fiscaal	nog	onaantrekkelijker.

De	fiscus	zal	u	tegen	het	
maximale	IB-tarief	gaan	
belasten	over	de	boekwinst	
(koopprijs	minus	kapitaal)	van	

de	verkoop	van	uw	bedrijf.	Deze	belas8nglaten8e	
over	de	goodwill	dient	in	de	koopprijs	te	zijn	
verdisconteert	en	te	worden	uitonderhandeld.	
Laat	u	ook	hier	van	te	voren	goed	adviseren.

Organisatorisch.	Hoe	aaankelijk	is	het	bedrijf	
van	(u)	de	ondernemer	en	is	de	con8nuïteit	van	
het	management	gewaarborgd	als	u	het	bedrijf	
verkoopt?	Wie	bepaalt	de	koers	en	is	het	
managemeneeam	in	staat	gebleken	goed	leiding	
te	geven	aan	het	bedrijf,	ook	zonder	u?
Het	is	voor	een	koper	van	belang	te	weten	of	u	
nog	aanblijS	of	dat	u	daadwerkelijk	-wellicht	nog	
met	een	overdrachtsperiode-	de	ac8viteiten	
staakt.	Wie	zijn	de	key-players	in	het	bedrijf?	Hoe	
bindt	je	deze	mensen?

Zijn	eventuele	minder	goed	lopende	ac8viteiten	
al	apart	gezet	of	te	zeeen,	want	een	koper	zit	
wellicht	niet	te	wachten	op	deze	ac8viteiten.
Voor	verschillende	ac8viteiten	of	onderdelen,	
kunnen	aparte	kopers	worden	gevonden.
>

Voorbereiden bij verkoop
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Beschrijf	de	bedrijfsprocessen.	Denk	ook	aan	
bijvoorbeeld	cer8ficeringen,	en	zijn	Service	Level	
Agreements	(contractmanagement)	met	
leveranciers	of	afnemers	op	orde?

Zorg	dat	de	HR-afdeling	alle	zaken	rond	personeel	
en	organisa8emanagement	juist	heeS	
gedocumenteerd.	Worden	de	cao-normeringen	
en	de	arbeidsovereenkomsten	goed	nageleefd?
Is	de	weeelijk	verplichte	personeelsinforma8e	en	
zijn	de	bijbehorende	dossiers	op	orde?	Worden	
de	arbo-regels	gehanteerd,	zijn	de	BHV-	en	RIE	
documenten	up-to-date?

Een	koper	kan	de	risico's	willen	afdekken	door	
een	beroep	op	een	nabetaling	onder	de	garan8es	
bij	een	koopovereenkomst.	Het	is	"zonde	geld"	als	
dit	soort	zaken	organisatorisch	niet	goed	van	te	
voren	is	geregeld.

Werk	(leSerlijk)	het	achterstallig	
onderhoud	op	een	zakelijk	pand	
of	inventaris	weg.	Het	is	geen	
overbodige	luxe.	Als	een	koper	
wordt	geconfronteerd	met	“een	
ouwe	zooi”	op	de	kantoren,	of	
bedrijfsomgeving,	geeS	dit	vaak	

onbewust	een	verkeerd	signaal	af,	ondanks	dat	
alles	op	papier	wel	in	orde	is.

Werk	uw	ondernemingsplan	(verder)	uit	met	
de	laatste	bedrijfsvisie	en	met	commerciële,	
financiële	en	organisatorische	doelstellingen	ten	
aanzien	van	het	te	voeren	beleid	voor	de	
komende	drie	tot	vijf	jaar,	inclusief	begro8ng	van	
omzet,	kosten,	investeringen,	kasstromen,	
prijsniveaus	zowel	voor	producten	als	kosten,	etc.

Een	koper	trekt	zeker	zijn	eigen	plan,	doch	een	
koper	die	8jdens	de	bedrijfspresenta8e	wordt	

"getrakteerd"	op	een	goed	verhaal,	krijgt	sneller	
vertrouwen	dat	u	als	ondernemer	de	zaakjes	op	
orde	heeS.	Het	kan	ook	helpen	bij	de	financiering	
van	de	koper,	als	dit	plan	door	diverse	par8jen	
(bijvoorbeeld	de	bank)	wordt	gedragen.

Het	ontbreken	van	een	goed	onderbouwde	
investeringsplanning	voor	de	komende	drie	tot	
vijf	jaar,	zou	vragen	kunnen	oproepen	ten	aanzien	
van	een	mogelijk	gebrek	aan	visie	of	wellicht	een	
poten8ële	achterstand	in	te	verwachten	
bestedingen.
Geheid	dat	dit	onderwerp	dan	op	de	agenda	komt	
8jdens	de	onderhandelingen!

Onderbouw	de	product-markt	prognoses	
goed	en	overtuigend.	Klanten	en	markten	zijn	
con8nu	in	beweging.	HeeS	u	goed	zicht	op	de	
omzet	groei	of	afname	van	de	product-markt	
combina8es	waarin	uw	bedrijf	opereert,	of	gaat	
opereren?	Is	uw	klantenbeheersysteem	up-to-
date?	Hoe	is	het	met	uw	top	20%	klanten?		

Doe	uw	juridische	checks.	Zijn	de	"basis	
documenten"	zoals	eigendomsakten,	aandeel	
houdersregisters,	managementovereenkomsten,	
intellectueel	eigendom,	merkenregistra8e,	
patenten,	vergunningen,	etc.	op	orde	en	
aanwezig?
Lopen	er	nog	juridische	procedures	(personeel,	
klanten).

Bent	u	wellicht	wel	controleplich8g	en	heeS	u	
geen	accountantscontrole	laten	uitvoeren?	Dit	
gebeurt	al	snel	bij	bijvoorbeeld	groothandels	
bedrijven	onder	criteria	volgens	8tel	9,	boek	2	
BW.	De	criteria	zijn	omzet,	balansgrooee	en	
aantal	medewerkers	gerelateerd	en	worden	
regelma8g	aangepast.

Is	er	een	OR,	die	vooraf	op	de	hoogte	dient	te	
worden	gesteld	van	de	verkoop?

Kortom,	legio	onderwerpen.	Het	gaat	te	ver	om	in	
dit	kader	volledig	te	kunnen	zijn.	Het	spreekt	voor	
zich	dat	dit	onderwerp	8jdens	het	vooronderzoek	
uitgebreid	ter	sprake	dient	te	komen.
>
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Financieel	en	steeds	belangrijker	ICT.	
Creëer	transparan8e,	door	snelle	informa8e	
voorziening	met	management-	en	financiële	
rapportages	die	inhoudelijk	aansluiten	op	de	
werkelijkheid	en	op	8jd	maandelijks	zijn	te	
realiseren.

Een	koper	zal	zeker	naast	de	meest	recente	
jaarverslagen,	de	tussenrapportages	van	het	
lopende	jaar	en	de	forecasts	willen	inzien.

Het	financiële	administra8eve-proces,	
werkkapitaal	management	
(voorraden-	en	voorraadadministra8e,	
debiteuren	en	crediteuren	beheer)	

heeS	vaak	extra	aandacht	bij	een	koper.	
Uitschieters,	zoals	een	hoge	eindejaar	
debiteurenstand,	ontnemen	cash	aan	de	
organisa8e,	terwijl	dat	wellicht	niet	nodig	is.
En	zo'n	post	legt	mogelijk	onnodig	druk	op	de	
financiering	hiervan	of	er	onstaat	een	onterecht	
vermoeden	van	het	"oppoetsen"	van	de	omzet	
(en	winst)	cijfers.
De	ICT	omgeving	is	steeds	meer	cruciaal	in	de	
ondersteuning	van	alle	bedrijfsprocessen.	En	is	
het	systeem	opera8oneel	betrouwbaar,	adequaat	
beveiligd	en	up-to-date,	inclusief	hard-	en	
soSware?

Ook	hier	geldt	dat	achterstallige	investeringen	in	
ICT	door	koper	opgemerkt	kunnen	worden	en	in	
een	koopprijs	onderhandeling	meegenomen.	En	
illegale	kopieën	van	soSware,	enfin	.	.	.	

Normaliseer	kosten,	inkomsten	en	balans.	
Het	is	niet	wenselijk	dat	zogenaamde	incidentele	
en	niet-norma8eve	kosten	het	financiële	plaatje	
vertroebelen.
Denk	bij	incidentele	posten	aan	dota8es	of	vrijval	
van	pensioenvoorzieningen	of	debiteuren,	

afvloeiing	of	ziekte	van	personeel,	resultaat	uit	
éénmalige	of	extra	grote	opdrachten,	
onvoorziene	huisves8ngslasten,	valutaresultaten,	
etc.
Bij	de	niet-norma8eve	kosten	behoren	
aanpassingen	op	"klassiekers"	als	de	niet	markt	
conforme	management-fee	of	kosten	gerelateerd	
aan	in	verhouding	te	dure	vervoersmiddelen	(of	
auto	van	privé)	,	intercompany	huur,	te	hoge	
marke8ng	of	R&D	uitgaven.

Check	ook	of	uw	balans	door	het	jaar	een	stabiel	
beeld	geeS	van	het	werkkapitaal	en	de	lopende	
vrije	kasstroom.

Bij	het	waarderen	van	uw	bedrijf,	houden	wij	
rekening	met	deze	normalisa8es,	voorzover	deze	
nog	niet	zijn	meegenomen.

Adequaat	kunnen	reageren	op	een	Due	
Diligence	onderzoek.	Het	Due	Diligence	
onderzoek	omvat	niet	alleen	een	controle	op	de	
financiële	stand	van	zaken,	doch	gaat	veel	verder.	

Vaak	zal	er	ook	een	controle	plaatsvinden	op	de	
fiscale-	en	personeel-pensioen	zaken	in	de	
breedste	zin	des	woord.
Daarnaast	wordt	veel	informa8e	verlangd	
betreffende	commerciële,	juridische,	technische	
en	milieu-zaken.
Aaankelijk	van	de	situa8e,	kan	ook	een	separate	
ICT-controle	plaatsvinden.	

Hierbij	worden	door	koper	diverse	specialisten	
betrokken.	Wij	hebben	checklists	in	huis,	welke	
wij	ook	zelf	hanteren	bij	de	aankoop	van	
bedrijven,	om	van	te	voren	met	u	door	te	lopen.

Voorbereiding	loont	.	.	.	
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Elke	bedrijfsovername	heeS	zo	zijn	eigen	bijzondere	
aspecten.	De	neeo	opbrengst	is	daarom	niet	voor	
elke	situa8e	op	dezelfde	manier	te	bepalen.	Een	
aantal	belangrijke	aspecten	willen	wij	met	u	delen.

U	dient	er	rekening	mee	te	houden	dat	een	koper	
de	onderhandelingen	met	u	wil	
aangaan.	Hieruit	ontstaat	in	de	regel	
een	verschil	tussen	waarde	en	prijs.	

Zieen	er	nog	schulden	in	het	bedrijf?	
Neemt	de	koper	deze	over?	Zo	niet,	dan	dienen	
deze	in	de	regel	te	worden	aIetaald,	uit	de	
opbrengst	van	de	transac8e.	U	ontvangt	derhalve	
de	waarde	van	de	aandelen	met	het	deel	goodwill	
(if	any	en	bij	een	B.V.)	minus	de	betreffende	passiva.	

Naast	de	uitkomst	van	de	onderhandelingen	en	
verrekening	van	schulden,	zijn	er	de	kosten	van	de	
transac8e	door	de	begeleiding	van	de	diverse	
specialisten.	Tevens	is	de	financiering	structuur	en	
een	mogelijke	belas8ngclaim	van	groot	belang.

Komt	u	overeen	dat	u	voorlopig	nog	geld	achter	laat	
in	de	zaak,	middels	een	zogenaamde	“Vendor	Loan"	
-	verkopers	lening	of	gaat	u	akkoord	met	een	earn-
out	construc8e,	waarbij	de	toekoms8ge	presta8es	
van	het	bedrijf	bepalend	zijn	voor	de	(vooraf)	
overeengekomen	nabetaling?	U	loopt	dan	extra	
risico.

Bovendien,	heeS	u	nog	invloed	op	de	presta8es	van	
uw	oude	bedrijf?	Loopt	u	mogelijk	nog	andere	
risico’s,	die	u	later	geld	kosten,	uit	hoofde	van	
garan8es	en	vrijwaringen,	gesteld	door	koper?

Het	is	tevens	van	belang	wat	voor	soort	transac8e	
er	wordt	gerealiseerd:	overdracht	van	aandelen	of	
een	ac8va-passiva	transac8e.	Meestal	is	de	laatste	
transac8evorm	van	toepassing	op	rechtsvormen	als	

bijvoorbeeld	de	VoF	(Vennootschap	onder	Firma).	
Er	moet	dan	over	de	s8lle	reserves	en	goodwill	
belas8ng	worden	betaald.

HeeS	u	een	aanmerkelijk	
belang	(van	aandelen)	in	uw	
bedrijf	met	of	zonder	een	
persoonlijke	holding?	De	
fiscus	zal	hierop	een	scherp	

toezicht	hebben,	in	verband	met	de	uitkering	van	
de	verkregen	gelden	uit	de	verkoop	(dus	privé	of	
zakelijk).

Verkoopt	u	aan	derden	of	blijS	het	bedrijf	in	de	
familie?	Er	zijn	onder	voorwaarden	(guns8ge)	
belas8ng	vrijstellingen	bij	overdracht	aan	familie,	
denk	bijvoorbeeld	aan	de	BOR	(Bedrijfs	Opvolgings	
Regeling).

Het	komt	er	op	neer	dat,	in	de	regel,	het	neeo	
geldbedrag	lager	is	dan	de	waarde	van	de	
onderneming	op	moment	van	besluit	tot	verkoop.	

Het	kan	ook	posi8ef	uitpakken,	echter	dat	is	een	
ander	verhaal.	Complexiteit,	frustra8es	en	een	
mogelijke	teleurstelling	liggen	op	de	loer.	

Gedegen	voorbereiding	is	dus	een	absolute	must.	

Wat hou ik netto over?
Om maar gelijk duidelijk te zijn: de waarde van uw bedrijf is niet gelijk aan het netto 
geldbedrag dat u aan de verkoop zal overhouden! Er zijn vele aspecten, welke het 
verschil bepalen tussen de waarde van uw onderneming nu en het geld dat u uiteindelijk 
netto overhoudt aan de verkoop.

BOR?
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Het heeft geen zin om met een koper in onderhandeling te gaan die niet over de (juiste) 
financiële middelen beschikt om de transactie te kunnen sluiten. Het is zaak om vooraf 
duidelijkheid te hebben. Dit bespaart een hoop tijd en moeite voor alle partijen.

Hoe	wordt	een	transac:e	gefinancierd?	
Het	antwoord	op	deze	vraag	kan	voor	een	groot	
deel	worden	gegeven	in	aanslui8ng	op	de	
vraag	wie	de	koper	is	en	welke	uitgangspunten	er	
worden	gehanteerd,	zowel	door	de	verkoper	als	
de	koper.

Bijvoorbeeld	een	management-buy-in	of	een	
management-buy-out	is	veelal	las8ger	te	
financieren,	gelet	op	de	inbreng	van	eigen	
middelen	en	vaak	is	een	groot	deel	(bancair)	
vreemd	vermogen	noodzakelijk.
Bent	u	als	verkoper	bereid	onder	voorwaarden	
met	een	earn-out	akkoord	te	gaan,	of	een	
'vendor-loan'?

Er	zijn	vele	valkuilen,	waarmee	u	rekening	dient	te	
houden.	Mocht	uw	geld	nog	voor	een	deel	in	de	
onderneming	zieen	na	de	overdracht	en	het	gaat	
om	wat	voor	reden	dan	ook	mis;	preferente	
crediteuren	zijn	de	fiscus	en	vaak	ook	de	
financierende	bank.	Ac8va	verpanding	valt	dan	
als	eerste	aan	deze	par8jen	toe.

Niet	onbelangrijk	is	ook	vast	te	
stellen	wat	er	wordt	verkocht.	Als	
het	bedrijfspand	ook	in	eigendom	is	
en	kan	worden	‘mee	verkocht’,	komt	
er	meer	bij	kijken.	Want	is	het	

onroerend	goed	volledig	afgestemd	op	de	
bedrijfsvoering?	Zijn	bepaalde	ac8va	'aard-	en	
nagelvast'	met	het	onroerend	goed	verbonden?	
Kan	een	koper	het	betalen?	Of	wordt	er	besloten	
het	pand	niet	te	verkopen	en	(voorlopig)	te	
verhuren	aan	koper.

Een	bank	welke	het	vreemde	vermogen	financiert	
voor	koper	zal	vragen	om	een	bedrijfsplan,	zal	
willen	weten	wat	de	kasstromen	zijn	ter	dekking	

van	de	financiering,	de	rente	en	aflossing.	
Hoeveel	eigen	vermogen	wordt	ingebracht,	
hoeveel	zekerheden	kunnen	er	worden	geves8gd,	
tegen	welke	dekking	en	garan8es.
Niet	zelden	wordt	aan	de	verkoper	door	de	bank	
ook	om	garan8es	gevraagd.	En	dit	is	nog	maar	
een	deel	van	het	totale	pakket	aan	bancaire	
voorwaarden	en	eisen	welke	er	worden	gesteld.

Wij	stellen	niet	dat	bancaire	overname	
financiering	onmogelijk	is,	wel	is	het	van	belang	
om	als	verkoper	van	te	voren	bewust	te	zijn	welke		
risico's	kunnen	optreden.

Wij	beoordelen	8jdens	het	eerste	contact	met	de	
kopende	par8j	of	de	financiering	een	haalbare	
kaart	is.	Bij	de	vervolgstappen	worden	er	namelijk	
veel	bedrijfsgegevens	bekend	gemaakt	aan	een	
kopende	par8j.	Indien	deze	par8j	een	concurrent	
is	en	deze	par8j	blijkt	“opeens”	de	financiering	
niet	rond	te	kunnen	krijgen,	is	dit	niet	in	uw	
voordeel.
Naast	dit	aspect	scheelt	het	8jd	en	daarmee	geld,	
als	er	in	een	vroeg8jdig	stadium	duidelijkheid	
over	de	financiering	van	de	deal	ontstaat.

Als	het	bedrijf	overgaat	naar	één	
(of	meer)	van	de	kinderen,	spelen	
er	weer	andere	zaken	een	rol.	De	
transac8ewaarde	dient	zakelijk	
verantwoord	te	zijn.	De	fiscus	is	
een	zeer	kri8sche	beoordelaar	bij	
overnames	in	de	familiesfeer.

Soms	zijn	dan	financieringsconstruc8es	te	
prefereren	boven	de	zachte	prijs,	zeker	als	er	
familieleden	niet	betrokken	zijn	bij	het	bedrijf,	
doch	wel	hun	rechten	hebben.	Wij	wijzen	
nogmaals	op	de	Bedrijfs	Opvolgings	Regeling	
(website	Belas8ngdienst).

Koper en financiering
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Waarom	professionele	en	ona[ankelijke	
begeleiding?	Het	verkopen	van	uw	bedrijf	is	
anders	dan	de	verkoop	van	een	product	of	dienst.	

In	principe	maakt	u	‘de	deal’	maar	één	keer.	Het	is	
complexer.	Los	van	de	emo8e,	het	bepalen	van	
waarde	en	het	uitonderhandelen	van	een	prijs,	
zijn	kostbare	fouten	bij	het	opstellen	van	de	
condi8es	snel	gemaakt.	Vaak	bent	u	na	de	
verkoop	ook	nog	betrokken	bij	uw	oude	bedrijf,	al	
is	het	voor	de	overdracht	van	de	gehele	opera8e.

U	bent	veel	kwetsbaarder	als	onderhandelaar!

De	accountant	kent	zijn	eigen	professie	en	is	op	
dat	vlak	vakbekwaam	en	in	principe	streven	wij	
naar	een	precge	samenwerking	met	uw	
accountant,	binnen	het	kader	van	zijn	of	haar	
specialisme,	bij	de	bedrijfsoverdracht.

Overweegt	u	eens	of	uw	accountant	voldoende	
ervaring	heeS	met	bedrijfswaardering	of	het	
gehele	dealtraject?	HeeS	men	het	juiste	netwerk	
en	de	8jd	om	buiten	de	eigen	kring	om,	ac8ef	
naar	de	juiste	kopers	te	zoeken?	En	deze	ook	te	
vinden	en	te	binden?	Is	dit	netwerk	voldoende	
groot?

Hoe	wordt	uw	onderneming	aan	kandidaat-
kopers	gepresenteerd?	Bedenk	ook,	dat	er	een	
risico	voor	uw	accountant	bestaat,	dat	deze	zijn	
klant	(uw	bedrijf)	kwijtraakt.	Er	is	dan	mogelijk	
een	belangenverstrengeling.

Wij	kennen	de	valkuilen	van	het	overname	
traject.	Als	gespecialiseerde,	gecer8ficeerde	en	
professionele	intermediairs	en	dealmakers,	zijn	
wij	dagelijks	bezig	met	het	begeleiden	van	uw	
doelstelling:	het	zo	goed	mogelijk	verkopen	van	

uw	bedrijf.	Graag	merken	wij	daarbij	op,	dat	wij	
niet	uit	het	oog	willen	verliezen	dat	de	deal	voor	
alle	par8jen	een	goede	deal	moet	zijn.

De	kosten	van	begeleiding.	De	verkoop	van	een	
bedrijf	is	specialisten	(maat)	werk.

De	ervaring	leert,	dat	er	bij	verkoop	van	MKB-
bedrijven	al	snel	meer	dan	100	uur	aan	
begeleiding	onzerzijds	nodig	is.	Daarnaast	dient	u	
rekening	te	houden	met	de	inzet	van	uren	van	
andere	specialisten,	zoals	accountant,	jurist	of	
fiscalist.	Deze	kosten	worden	door	de	betreffende	
specialist	separaat	gemaakt.

Wij	werken	niet	met	een	‘no	cure	no	pay’	
construc8e.	Omdat	blanco	cheques	niet	graag	
worden	afgegeven,	wordt	er	van	tevoren	een	
uren	begro8ng	gemaakt	met	de	fasering	van	het	
verkooptraject	in	combina8e	met	een	uurtarief.

Tevens	hanteren	wij	een	succesfee	bij	een	
geslaagde	transac8e	en	deze	wordt	vastgesteld	
als	een	percentage	van	de	gehele	transac8esom	
(inclusief	de	financiering	onderdelen	als	earn-out	
of	vendor	loan).	De	hoogte	van	de	succesfee	is	
dus	aaankelijk	van	én	een	geslaagde	deal	én	van	
de	omvang	van	uw	bedrijf.

Er	zijn	mengvormen	van	vaste	en	variabele	
vergoedingen	componenten	te	bespreken.	Wij	
bekijken	en	bepalen	graag	samen	met	u	de	
specifieke	situa8e,	alvorens	tot	finale	afspraken	
met	u	te	komen.	Deze	afspraken	leggen	wij	vast	in	
een	Overeenkomst	van	Opdracht.	Wij	hanteren	
de	algemene	voorwaarden,	kwaliteitsstandaard	
en	gedragscodes	van	de	BOBB	
(Beroepsorganisa8e	voor	specialisten	in	
bedrijfsoverdracht).

U kunt de verkoop van uw bedrijf zonder begeleiding doen, of samen met uw accountant. U 
bent als ondernemer een ervaren onderhandelaar en de ambassadeur van uw bedrijf. Uw 
accountant kent u al jaren, toch? Hierbij enkele overwegingen . . .

Professionele begeleiding?
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Vakjargon
Ac:va-passiva	transac:e
Een	bedrijf	kan	worden	overgedragen	in	een	tweetal	transac8evormen:
1)	Aandelentransac8e:	de	koper	koopt	de	aandelen	in	de	onderneming.
2)	Ac8va/passiva-transac8e:	de	 koper	neemt	de	 ac8va	en	passiva	 van	de	
onderneming	(geheel	of	voor	een	belangrijk	deel)	over.

Afschrijvingen	
Het	 in	de	boekhouding	 tot	uitdrukking	brengen	van	de	waardedaling	van	
een	bedrijfsmiddel	over	een	bepaalde	periode.	Er	wordt	steeds	afschrijving	
toegepast	om	de	slijtage	door	het	gebruik	tot	uitdrukking	te	brengen.	Deze	
afschrijving	vormt	een	kostenpost	 in	de	winst-	en	verliesrekening	en	 leidt	
dus	tot	een	lager	resultaat	in	de	verslagperiode.	

Buyout	financiering
Financiering	 van	 overnames	 waarbij	 een	 deel	 van	 de	 aandelen	 wordt	
gekocht	 door	 het	 zieende	 management	 (management	 buyout,	 MBO)	 of	
door	nieuw	management	(buy-in,	MBI).

Carve-out
Transac8e	 waarbij	 een	 onderneming	 een	 onderdeel	 verkoopt.	 De	
ontvlech8ng	kan	las8g	zijn	als	de	dochtermaatschappij	erg	verweven	is	met	
het	moederbedrijf.

Change	of	control	clauses
Clausules	 waarin	 geregeld	 wordt	 dat,	 indien	 de	 controle	 over	 de	
onderneming	wijzigt,	 het	 contract	 (bijvoorbeeld	 een	 leverancierscontract	
of	een	banklening)	niet	langer	geldig	is	of	wordt	ontbonden.

Change	of	owner	clauses
Clausule	in	documenta8e	waarin	geregeld	wordt	welke	rechten	en	plichten	
veranderen	wanneer	er	een	verandering	van	aandeelhouders	plaatsvindt.

Controlled	auc:on
Veilingprocedure	die	 corporate	financiers	hanteren	om	een	onderneming	
tegen	de	beste	 condi8es	 te	 verkopen.	De	bedoeling	van	de	opzet	 van	de	
veilingprocedure	 is	–	naast	het	 realiseren	van	de	beste	prijs	–	gedurende	
het	proces	steeds	in	control	te	blijven.

Cost	of	equity
Het	 resultaat	 dat	 een	 investeerder	 in	 eigen	 vermogen	 (aandeelhouder)	
verwacht	van	een	investering.	

Crediteurentermijn	
Dit	kengetal	geeS	inzicht	in	het	betalingsgedrag	en	betalingstermijn	van	de	
onderneming	 rich8ng	 haar	 leveranciers.	 	 Formule:	 Crediteurentermijn	 =	
(crediteuren	÷	inkoopwaarde	van	de	verkopen	+	BTW)	x	365	

Crowd	Funding
Een	alterna8eve	manier	 om	een	project	 te	financieren,	 zonder	financiële	
intermediairs	zoals	banken,	maar	door	direct	contact	tussen	grote	groepen	
investeerders	en	ondernemers.

Cumula:ef	preferente	aandelen	(Cumprefs)
Aandelen	die	recht	geven	op	een	vast	jaarlijks	dividend.	Indien	een	bedrijf	
in	een	bepaald	jaar	niet	in	staat	is	dividend	uit	te	keren,	dan	blijS	het	recht	
daarop	bij	deze	aandelen	bestaan.	Zodra	het	bedrijf	hiertoe	 in	staat	 is	zal	
het	 uitstaande	 dividend	 met	 terugwerkende	 kracht	 uitbetaald	 worden.	
Preferente	aandelen	hebben	voorrang	op	gewone	aandelen.

Data	room	/	Virtual	Data	Room	(VDR)
Een	fysieke	ruimte,	doch	tegenwoordig	meest	toepasselijk,	een	web-based	

applica8e,	 welke	 beveiligd	 alle	 relevan8e	 dossiers/documenten	 bevat,	
waar	koper	(en	adviseurs)	de	kans	krijgen	deze	documenten	te	benaderen	
en	 in	 te	 zien,	 dan	 wel	 te	 downloaden	 onder	 voorwaarden	 van	 vooruit	
vastgelegde	regelementen.

Debiteurentermijn	
Dit	 kengetal	 geeS	 inzicht	 in	 het	 betalingsgedrag	 van	 debiteuren	
(afnemers).	 Het	 debiteurensaldo	 dient	 door	 de	 onderneming	 te	 worden	
(voor)gefinancierd.	Hoe	lager	de	debiteurentermijn,	hoe	minder	kapitaal	er	
verloren	gaat	aan	de	(voor)financiering	van	de	debiteuren.
Formule:	Debiteurentermijn	=	(handelsdebiteuren	÷	omzet	+	BTW)	x	365	

Debt	&	cash	free
De	 uit	 onderhandelde	 transac8eprijs	 bij	 de	 bedrijfsovername,	 met	 een	
balanssitua8e,	 dat	 het	 bedrijf	 zonder	 financiële	 schulden	 en	 zonder	 cash	
geld	wordt	overgedragen.

Desinvestering
Geheel	 of	 gedeeltelijk	 afstand	nemen	 van	 een	par8cipa8e,	 door	 verkoop	
aan	 andere	 aandeelhouders	 of	 derden,	 dan	 wel	 (terug)betaling	 van	
leningen,	 interest	 en	 dividend,	 dan	 wel	 afschrijving	 op	 een	 par8cipa8e	
vanwege	afwaardering	of	faillissement.

DGA
Persoon	die	zowel	Directeur	als	Groot	Aandeelhouder	is.

DCF-methode	Discounted	Cash	Flow	method	of	DCF
DCF	methode	is	een	methode	om	de	waarde	van	een	onderneming	of	van	
projecten	 te	 bepalen	 aan	 de	 hand	 van	 verwachte	 toekoms8ge	 vrije	
kasstromen.	Door	 het	 verdisconteren	 van	 toekoms8ge	 kasstromen	wordt	
het	 bedrag	 bepaald	 dat	 iemand	 vandaag	 wil	 betalen	 om	 recht	 op	 de	
toekoms8ge	kasstroom	te	verkrijgen.	

Dividend
Ondernemingen	kunnen	besluiten	een	deel	van	de	jaarlijkse	winst	(of	van	
de	opgebouwde	reserves)	uit	te	keren	aan	aandeelhouders	in	de	vorm	van	
dividend.	Een	dividenduitkering	 is	geen	verplich8ng,	elk	 jaar	wordt	het	al	
dan	 niet	 uitkeren	 afgewogen	 door	 het	 bestuur	 en	 de	 Raad	 van	
Commissarissen.

Drag	Along	Right
Het	 recht	 van	 een	 aandeelhouder	 om	 anderen	 te	 dwingen	 om	 aandelen	
mee	te	verkopen	indien	de	aandeelhouder	een	geïnteresseerde	par8j	heeS	
gevonden	om	de	aandelen	te	kopen.

Due	Diligence	
Een	kopende	par8j	maakt	gebruik	van	een	due	diligence	onderzoek	met	als	
doel	het	analyseren	en	controleren	van	alle	relevante	informa8e	die	
samenhangt	met	het	kopen	van	de	onderneming.	Due	diligence	behelst	in	
het	algemeen	onderzoek	naar	financiële,	commerciële,	juridische,	
opera8onele	en	strategische	onderwerpen.	Deze	aspecten	bepalen	de	
waarde	van	de	over	te	nemen	onderneming	en	helpen	de	kopende	par8j	
tot	een	finale	bieding	te	komen.

Earn-out	regeling
Bij	 een	 earn-out	 regeling	 wordt	 de	 finale	 transac8eprijs	 bij	 verkoop	 van	
een	onderneming	voor	een	deel	aaankelijk	gemaakt	van	de	 toekoms8ge	
realisa8e	 van	 bepaalde	 -nader	 vast	 te	 leggen-	 doelstellingen.	 Deze	
doelstellingen	 hebben	 veelal	 betrekking	 op	 nog	 te	 realiseren	 omzet	 en	
resultaat.	
>
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EBIT
Earnings	 Before	 Interest	 and	 Tax:	 omzet	 minus	 de	 kosten	 van	 gewone	
bedrijfsuitoefening,	exclusief	financiële	baten	en	lasten	en	belas8ngen.	Dit	
is	 de	 maatstaf	 voor	 de	 winst	 die	 een	 onderneming	 haalt	 met	 haar	
opera8onele	 ac8viteiten	 zonder	 dat	 hier	 kosten	 en	 opbrengsten	 van	 de	
financiering	in	verwerkt	zieen.

EBITDA	
Earnings	Before	Interest,	Taxes,	Deprecia8on	and	Amor8za8on:	winst	voor	
aSrek	van	 interest,	belas8ngen,	afschrijvingen	op	ac8va	en	afschrijvingen	
op	goodwill.	

EBT
Earnings	Before	Tax,	is	gelijk	aan	EBIT	minus	interest	en	voor	belas8ngen.

Eigen	Vermogen	/	EV
Dat	deel	van	het	vermogen	van	een	vennootschap	dat	toebehoort	aan	de	
vennootschap.	

Escrow	(-account)
Een	escrow-account	wordt	gebruikt	als	tussenrekening	om	geld	8jdelijk	te	
stallen	 ten	 behoeve	 van	 een	 transac8e.	 Het	 geeS	 zekerheid,	 net	 als	 een	
bankgaran8e.

Exclusiviteit
Exclusiviteit	 is	 een	 overeenkomst	 tussen	 par8jen,	 dat	 verkoper	 niet	 met	
andere	par8jen	in	onderhandeling	treedt	of	zal	treden,	waarbij	een	limiet	
wordt	gesteld	aan	de	8jd	dat	de	overeenkomst	geldig	is.

Exit
Engels	 voor	 desinvestering	 (verkoop	 van	 een	 par8cipa8e	 in	 een	
onderneming).

Financieringsfase
De	fase	waarin	een	onderneming	zich	bevindt	op	het	moment	dat	kapitaal	
verstrekt	 wordt.	 De	 volgende	 financieringsfasen	 worden	 onderscheiden:	
seed,	start,	expansie,	buyout	en	overig	(turnaround	en	herfinancieringen).

Free	Cash	Flow	(FCF)
Vrije	 kasstroom.	 Vast	 te	 stellen	 door	 van	 de	 EBITDA,	 de	 belas8ng	 op	 de	
opera8onele	winst,	de	muta8es	in	de	investeringen	en	de	muta8es	van	het	
werkkapitaal	af	te	trekken.	De	vrije	kasstroom	geeS	aan	wat	er	over	blijS	
voor	de	vertrekkers	van	het	totale	vermogen.

Garan:e
Een	 garan8e	 is	 een	 verklaring	 van	 de	 verkoper	 over	 de	 staat	 van	 de	
onderneming	op	het	moment	van	verkoop.	De	garan8es	moeten	kloppen.	
Bij	 in	 gebreke	 stelling,	 wil	 een	 koper	 afspraken	 op	 papier	 over	
schadevergoeding,	 waarbij	 beperking	 van	 aansprakelijkheid,	 de	 omvang	
van	de	 claim,	de	duur	dat	 er	nog	geclaimd	kan	worden	en	hoe	men	een	
mogelijke	procedure	wil	laten	verlopen,	als	richtlijnen	worden	opgenomen.

Garan:evermogen
Is	het	vermogen	van	een	onderneming	om	verliezen	op	bezicngen	op	te	
kunnen	vangen.	Als	uitgangspunt	wordt	veelal	het	eigen	vermogen	van	de	
onderneming	 genomen.	 In	 veel	 gevallen	 corrigeren	 banken	 het	 eigen	
vermogen	op	een	aantal	punten,	bijvoorbeeld	door	betaalde	goodwill	op	
het	 eigen	 vermogen	 in	 mindering	 te	 brengen	 of	 een	 achtergestelde	
leningen	aan	het	eigen	vermogen	toe	te	rekenen.	

Gestapeld	financieren
Een	 totaalpakket	 aan	 financiering,	 zowel	 eigen-	 als	 vreemd	 vermogen,	 in	
diverse	vormen	en	mate	van	achterstelling.

Good-leaver	/	bad-leaver	bepaling
Afspraken	 over	 overdracht	 van	 aandelen	 en	 andere	 relevante	 zaken	 in	
geval	van	vertrek	van	een	manager	die	ook	aandeelhouder	is.	

Goodwill
Het	 verschil	 tussen	 de	 prijs	welke	wordt	 betaald	 voor	 de	 onderneming	 /	
aandelen	en	de	boekhoudkundige	waarde	van	het	eigen	vermogen	op	de	
balans.

Hedgefonds
Hedgefondsen	 par8ciperen	 in	 beursgenoteerde	 bedrijven,	 vaak	 met	 een	
minderheidsaandeel	 en	 richten	 zich	 erop	 zoveel	 mogelijk	 rendement	 in	
een	korte	termijn	te	realiseren.	Hiervoor	nemen	zij	vaak	grote	risico’s,	zoals	
het	 speculeren	 op	 koerss8jgingen.	 Hedgefondsen	 bestaan	 vaak	 uit	
meerdere	beleggers,	die	par8ciperen	in	een	fonds.

IM	/	Informa:e	Memorandum
Informa8e	memorandum	met	alle	ins	en	outs	van	een	bedrijf.	

Indemni:es
Vrijwaringen.

Informals	/	Informal	investor	
Informal	 investors.	 Vermogende	 personen,	 vaak	 met	 veel	 ervaring	 als	
ondernemer,	die	hun	vermogen	willen	investeren	in	een	onderneming	of	in	
een	 fonds	 dat	 in	 ondernemingen	 investeert.	 Door	 de	 inhoudelijke	 kennis	
en	ervaring	zal	de	informal	investor	eerder	dan	andere	par8jen	bereid	zijn	
een	investering	te	doen,	omdat	hij	de	risico’s	beter	kan	inschaeen.

Interne	Rentabiliteit-methode	
Deze	methode	berekent	de	rentabiliteit	van	een	 investering.	De	methode	
meet	 de	 rentabiliteit	 van	 een	 investering	 door	 de	 discontovoet	 c.q.	
rekenrente	 zo	 aan	 te	 passen	 dat	 de	 contante	waarde	 van	 de	 verwachee	
cashflows	gelijk	is	aan	het	investeringsbedrag.	

Internal	Rate	of	Return	(IRR)
Een	 andere	 benaming	 voor	Discounted	 Cash	 Flow	 (DCF).	 Een	manier	 om	
het	rendement	van	een	investering	te	berekenen.	

Intrinsieke	waarde
Huidige	 boekwaarde	 van	 bezicngen	 minus	 de	 huidige	 boekwaarde	
schulden.	 Bij	 intrinsieke	 waarde	 wordt	 geen	 rekening	 gehouden	 met	
gegenereerde	waarde	in	de	toekomst	of	de	8jdswaarde	van	geld.	

Investor	buyout	(IBO)
Verkoop	 van	 een	 bedrijf	 of	 bedrijfsonderdelen	 aan	 een	 par8cipa8e	
maatschappij.

Key	value	drivers	(KVD’s)
De	 punten	 die	 de	 meeste	 invloed	 uitoefenen	 op	 de	 waarde	 van	 een	
onderneming,	zoals	marktposi8e	en	merknaam.

Koopovereenkomst
De	 finale	 overeenkomst	 tussen	 par8jen	 over	 de	 verkoop	 /	 koop	 van	 de	
onderneming.	Ook	wel	SPA	/	Share	Purchase	Agreement.

Late-fase	financiering
Verzamelnaam	 voor	 buyout	 financiering	 en	 overige	 financiering	 voor	
volwassen	ondernemingen.

LeSer	of	Intent	(LOI)
Inten8everklaring,	onderhandelingspunten.	Dit	is	de	eerste	schriSelijke	
vastlegging	van	de	bedoelingen	van	par8jen.	Dit	kan	kort,	doch	ook	zeer	
uitgebreid	worden	vastgelegd.
In	het	laatste	geval	bevat	de	LOI	een	beschrijving	van	de	overwegingen,	de	
informa8e	waarop	de	LOI	is	gebaseerd,	omschrijving	van	de	par8jen	en	de	
diverse	overdrachtsdata,	uitgangspunten,	(financierings-)condi8es,	
voorbehouden	en	voorwaarden.	Tevens	de	koopsom	en	betalingscondi8es.	
Er	gelden	vaak	exclusiviteitsrechten	en	geheimhoudingsverklaringen.
>
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Leveraged	Buyout	(LBO)
Een	 financieringsmethode	 waarbij	 de	 overname	 van	 een	 bedrijf	
voornamelijk	 berust	 op	 geleend	 geld,	 dat	 later	 door	 het	 overgenomen	
bedrijf	moet	worden	terugbetaald.	De	ac8va	van	het	overgenomen	bedrijf	
worden	als	onderpand	bij	de	lening	gebruikt.

Liquiditeit	
Een	 onderneming	 is	 liquide	 als	 er	 op	 korte	 termijn	 aan	 de	
betalingsverplich8ngen	kan	worden	voldaan.	Een	veel	gebruikt	kengetal	 is	
de	current	ra8o.	

Locked	box	mechanism
Wanneer	na	een	deal	de	neeo	ac8va	van	een	onderneming	lager	uitvallen	
dan	 aangenomen	 werd	 bij	 de	 overname,	 dient	 de	 verkoper	 de	 koper	
hiervoor	te	compenseren.	Hierover	ontstaan	vaak	 langlopende	discussies.	
Bij	het	 “locked	box	mechanism”	gebeurt	 compensa8e	alleen	als	de	neeo	
inkomsten	minimaal	10%	minder	zijn	dan	verwacht.	

MBI	-	Management	Buy-In
Verkoop	 van	 een	bedrijf	 of	 bedrijfsonderdelen	 aan	management	 dat	 nog	
niet	werkzaam	 is	 bij	 de	 onderneming.	 Bij	 grotere	 buyins	wordt	 vaak	 een	
deel	 van	 de	 aandelen	 door	 een	 par8cipa8emaatschappij	 gekocht,	 die	
samenwerkt	met	het	nieuwe	management.

MBO	-	Management	Buy-Out
Verkoop	 van	 een	 bedrijf	 of	 bedrijfsonderdelen	 aan	 het	 zieende	
management.	 Bij	 grotere	 buyouts	 wordt	 vaak	 een	 deel	 van	 de	 aandelen	
door	 een	 par8cipa8emaatschappij	 gekocht,	 die	 samenwerkt	 met	 het	
management.

Market	risk	premium
De	market	 risk	premium	 is	het	verschil	 tussen	de	verwachte	opbrengsten	
van	 een	 investering	 en	 de	 risk-free	 rate	 (de	 opbrengsten	 van	 een	
investering	 zonder	 risico,	 zoals	 een	 investering	 in	 overheidsobliga8es).	
OSewel	de	hoogte	van	het	deel	van	het	rendement	dat	aaankelijk	 is	van	
het	risico	dat	de	markt	met	zich	meebrengt.

Marktkapitalisa:e
De	waarde	van	het	totale	in	aandelen	geïnvesteerde	vermogen.

Material	Adverse	Change	Clausule	(MAC-clausule)
De	MAC-clausule	 in	 een	overnamecontract	 is	 een	 vangnetbepaling	die	 in	
werking	kan	treden	bij	substan8ële	wijzigingen	in	de	markt.	De	koper	kan	
zich	 in	 bepaalde	 gevallen	 terugtrekken	 door	 een	 beroep	 te	 doen	 op	 de	
MAC-clausule.

Mul:ple	(markt/methode/transac:e)
Rela8eve	waardering	van	een	onderneming	kan	met	behulp	van	mul8ples.	
De	waarde	wordt	berekend	door	ra8o’s	van	het	bedrijf	te	vergelijken	met	
vergelijkbare	(beursgenoteerde)	bedrijven.

Niet-bindend	verklaring	/	non-binding	clause
Het	niet-bindende	karakter	van	clausules	of	van	een	gehele	overeenkomst.	
Vaak	 worden	 deze	 clausules	 in	 het	 begin	 van	 de	 onderhandelingen	
opgenomen.	Verder	in	het	proces	wijzigen	deze	in	bindend-verklaringen.

Non-disclosure	agreement	(NDA)	/	Geheimhoudingsverklaring
Een	 weeelijke	 overeenkomst	 tussen	 tenminste	 twee	 par8jen,	 waarin	
overeengekomen	wordt	bepaalde	vertrouwelijke	 informa8e	met	elkaar	 te	
delen	 voor	 een	 bepaald	 doel.	 Beide	 par8jen	 komen	 overeen	 deze	
informa8e	geheim	te	houden.

Normaliseren
Normaliseren	 is	 het	 vergelijkbaar	 en	 op	 dezelfde	 wijze	 te	 interpreteren	
maken	 van	 jaarrekeningen,	 volgens	 de	 algemeen	 gangbare	
waarderingsgrondslagen	 en	 -normen.	 Bij	 het	 normaliseren	 van	 de	
jaarrekening	moeten	alle	niet	 tot	de	 feitelijke	bedrijfsvoering	bijdragende	
kosten	en	opbrengsten	worden	geschrapt.	Denk	hierbij	aan	niet	relevante	

posten	voor	de	winstkapitalisa8e,	zowel	incidenteel	als	niet-norma8ef	(bijv.	
pensioen,	 debiteuren,	 afvloeiingskosten,	 éénmalige	 baten/lasten,	
correc8es	 op	 afschrijvingen,	 niet-marktconforme	 beloningen,	 autokosten,	
R&D	uitgaven,	marke8ng-	en	verkoopkosten,	etc.).

Offer	LeSer
De	brief	met	daarin	de	inten8e	tot	de	aankoop	door	koper,	veelal	met	een	
niet-bindend	karakter.

Private	equity	(PE)
Investeringen	 in	 niet-beursgenoteerde	 ondernemingen.	 Private	 equity	
omvat	zowel	investeringen	in	jonge,	snel	groeiende	(technologie)	bedrijven	
–	ook	wel	 aangeduid	 als	 venture	 capital	 –	 als	 investeringen	 in	 volwassen	
bedrijven.

Quick	scan
Tijdens	 een	 quick	 scan	 worden	 de	 risicogebieden	 van	 een	 deal	
geïden8ficeerd	en	de	scope	en	reikwijdte	bepaald.

Rentabiliteit	
De	rentabiliteit	is	in	bancaire	zin	de	belangrijkste	factor	in	het	beoordelen	
van	een	financieringsverzoek.	Met	deze	factor	kan	men	beoordelen	of	de	
debiteur	 aan	 zijn	 rente	 en	 aflossingsverplich8ngen	 kan	 voldoen.	 De	
rentabiliteit	 wordt	 uitgedrukt	 aan	 de	 hand	 van	 de	 rela8eve	
betalingscapaciteit	 (debt	 service)	 ten	opzichte	van	de	werkelijke	 rente	en	
aflossingsverplich8ngen.	 Deze	 factor	 wordt	 ook	 wel	 de	 Debt	 Service	
Coverage	Ra8o	genoemd	(DSCR).	

Rentabiliteit	eigen	vermogen	(REV)	ofwel	Return	on	Equity	(ROE)	
De	 rentabiliteit	 van	 het	 eigen	 vermogen	 is	 een	 kengetal	 dat	 de	
winstgevendheid	van	het	geïnvesteerde	eigen	vermogen	inzichtelijk	maakt.	
Het	 kan	 hier	 gaan	 om	 de	 winstgevendheid	 (rentabiliteit)	 voor	 of	 na	
belas8ng.	De	 formule:	 REV	 voor	 belas8ng	 =	Winst	 voor	 belas8ng	 /	 eigen	
vermogen	 x	 100%	 of	 REV	 na	 belas8ng	 =	 Neeowinst	 /	 eigen	 vermogen	 x	
100%	

Rentabiliteit	totaal	vermogen	(RTV)	ofwel	Return	on	Assets	(ROA)	
De	 rentabiliteit	 van	 het	 totaal	 vermogen	 is	 een	 kengetal	 dat	 de	
winstgevendheid	 aangeeS	 van	 het	 gemiddeld	 totaal	 vermogen	 vóór	
belas8ng	 en	 rente.	 De	 formule:	 (Neeowinst	 (voor	 belas8ng)	 +	 rente	
vreemd	vermogen)	/	Totaal	geïnvesteerd	vermogen

Rentabiliteitswaarde	methode
Waarde	 van	 een	 onderneming	 bepalen	 aan	 de	 hand	 van	 de	
winstcapaciteit.

Right	of	First	Refusal
Aandeelhoudersrecht	 om	 als	 eerste	 te	 bieden	 in	 geval	 een	 andere	
aandeelhouder	zijn	aandelen	verkoopt.

Screening
Sterkte-	en	zwakteanalyse	van	een	te	kopen	onderneming.

Secondary	buy-out
Buyout	waarbij	de	par8cipa8e	wordt	overgenomen	door	een	andere	
par8cipa8emaatschappij	of	financiële	instelling.

Solvabiliteit	
De	 mate	 waarin	 een	 onderneming	 in	 staat	 is	 aan	 haar	 lange	 termijn	
verplich8ngen	 te	 voldoen	 jegens	 haar	 schuldeisers.	 Het	 gaat	 om	 de	
verhouding	tussen	eigen	vermogen	en	balanstotaal	(EV/Balanstotaal).	

Solvabiliteitsra:o	
Verhouding	 (als	 percentage)	 tussen	 het	 eigen	 vermogen	 van	 een	
onderneming	en	het	totale	vermogen.	Ook	wel	weerstandsvermogen.
Formule:	Solvabiliteit	=	Eigen	vermogen	/	Totaal	vermogen.
>
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SPA	/	Share	Purchase	Agreement
De	 finale	 overeenkomst	 tussen	 par8jen	 over	 de	 verkoop	 /	 koop	 van	 de	
onderneming.	Ook	wel	Koopovereenkomst.

Sweet	equity
Managers	krijgen	veelal	een	groter	aandelenbelang	in	een	onderneming	in	
verhouding	 tot	 hun	 investering	 dan	 een	 par8cipa8emaatschappij.	 Dit	
wordt	gestructureerd	door	een	grotere	uitgiSe	van	preferente	aandelen	of	
aandeelhoudersleningen	aan	de	par8cipa8emaatschappij.

SWOT-analyse
Strengths,	Weaknesses,	Opportuni8es	&	Threats:	 sterkte-	 zwakte-	 kansen	
en	bedreigingen	analyse.

Tag	Along	Right
Aandeelhoudersrecht	 om	 aandelen	 mee	 te	 verkopen	 indien	 andere	
aandeelhouders	hun	aandelen	verkopen.

Target	debt-to-enterprise	value	ra:o
De	gemiddelde	verhouding	neeo	schuld	versus	ondernemingswaarde	van	
de	sector	waarin	het	por�olio	bedrijf	ac8ef	is.

Tax	shield
Een	vermindering	van	vennootschapsbelas8ng	door	een	vermindering	van	
de	 belastbare	 winst.	 Bijvoorbeeld	 door	 een	 lening	 te	 nemen,	 aangezien	
rente	over	een	 lening	aSrekbaar	 is	van	de	winstbelas8ng.	De	kasstromen	
blijven	hierdoor	hoger,	waardoor	tevens	de	waarde	van	een	onderneming	
s8jgt.

Teaser	/	Anoniem	verkoopprofiel
Het	 anonieme	 verkoopprofiel	 van	 de	 onderneming,	 welke	 ter	 verkoop	
wordt	aangeboden	aan	vooruit	geselecteerde	poten8ële	kopers.	Het	doel	
is	-zonder	de	iden8teit	van	verkoper	prijs	te	geven-	te	polsen	of	er	mogelijk	
interesse	voor	het	bedrijf	in	de	markt.

Terminal	value
Toekoms8ge	waarde	van	alle	verdisconteerde	kasstromen.

Termsheet
Een	 document	 waarin	 de	 bepalingen	 van	 de	 overdracht	 van	 een	
onderneming	worden	vastgelegd.	Het	document	 is	een	 inten8everklaring,	
nog	geen	bindend	contract.	

Tijdswaarde	van	geld
Een	euro	nú	is	meer	waard	dan	een	euro	over	een	jaar,	omdat	deze	euro	in	
de	 tussen8jd	meer	 waard	 kan	 worden	 door	 deze	 te	 investeren	 of	 uit	 te	
lenen	 tegen	 rente.	De	8jdswaarde	kan	dan	als	volgt	uitgerekend	worden:	
Kapitaal	(na	t	jaar)	=	Kapitaal	(begin)	*	(1	+	rente)t

Vendor	Due	Dilligence	(VDD)
Onaaankelijk	 en	 volledig	 boekenonderzoek	 naar	 alle	 informa8e	 van	 de	
onderneming	alvorens	met	het	 verkoopproces	 te	 starten,	welke	verstrekt	
kan	worden	aan	poten8ële	kopers.

Vendor	Loan
Een	 lening	van	verkoper	aan	koper,	 ten	behoeve	van	de	 realisa8e	van	de	
transac8e.

Verdisconteringsvoet
Een	 verdisconteringsvoet	 wordt	 gebruikt	 om	 de	 huidige	 waarde	 van	
toekoms8ge	 kasstromen	 te	 calculeren	 op	 basis	 van	 een	 bepaalde	
rendementsverwach8ng.	 Vaak	 wordt	 hier	 de	 WACC	 voor	 gebruikt	
(Weighted	Average	Cost	of	Capital).

Vervangingskapitaal
Men	spreekt	van	vervangingskapitaal	wanneer	een	financiële	investeerder	
de	 aandelen	 van	 een	 andere	 aandeelhouder	 overneemt.	 In	 dit	 geval	
ontvangt	de	onderneming	geen	extra	kapitaal.

Vrijwaring
Een	 vrijwaring	 is	 een	 afspraak	 dat	 een	 specifiek	 reeds	 bekend	 risico	 of	
probleem	voor	rekening	van	de	verkoper	komt.	Er	kunnen	legio	zaken	aan	
de	 orde	 zijn,	 denk	 aan	 ontslagprocedures,	 milieuverontreiniging,	
belas8ngclaims,	etc.
Los	even	van	de	uiteindelijke	afloop	en	hoogte	van	de	schade,	vrijwaart	de	
verkoper	 de	 koper	 voor	 alle	 risico’s	 en	 bijkomende	 kosten	 van	 dergelijke	
zaken.	 In	tegenstelling	tot	een	garan8e	worden	de	aansprakelijkheden	uit	
vrijwaringen	niet	beperkt.

Waardering
De	 bepaling	 van	 de	 mogelijke	 waarde	 van	 het	 bedrijf,	 waarbij	 diverse	
methoden	gehanteerd	kunnen	worden.	Een	veel	toegepaste	methodiek	 is	
de	‘DCF-methode’	(zie	aldaar).

Weighted	Average	Cost	of	Capital	(WACC)
Gemiddelde	 Gewogen	 Kosten	 van	 Kapitaal:	 bedrijven	 creëren	
aandeelhouderswaarde	 door	 een	 hogere	 opbrengst	 te	 genereren	 dan	 de	
kosten	 van	het	 geïnvesteerde	 kapitaal.	Hierbij	 is	 kapitaal	 de	 som	van	het	
geïnvesteerde	eigen	vermogen	en	vreemd	vermogen.
WACC	 is	 een	 uitdrukking	 van	 deze	 kosten,	 in	 procenten	 en	 wordt	 vaak	
gebruikt	als	een	verdisconteringsvoet.	

Werkkapitaal	(ook	wel	neSo	werkkapitaal)	
Het	 verschil	 tussen	 de	 vloeende	 ac8va	 (voorraden,	 debiteuren,	 liquide	
middelen)	 op	 de	 balans	 van	 een	 onderneming	 en	 de	 vloeende	 passiva	
(crediteuren	en	overige	kortlopende	schulden).
Het	 neeo	 werkkapitaal	 wordt	 berekend	 aan	 de	 hand	 van	 de	 volgende	
formule:	Vloeende	ac8va	–	kort	vreemd	vermogen.
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Contact

Telefoon: Jan	Willem	van	Hunnik	+31	6	55	75	82	84
Email: jwvh@eagletradevision.nl
Website: www.eagletradevision.nl
Adres: Evenaar	7,	1261	VN	-	Blaricum

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	onaaankelijk	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)
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