
UW BEDRIJF VERKOPEN?



BEDRIJFSVERKOOP  

Elke zelfstandig ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te 

maken: bedrijfsverkoop. Het verkopen van uw bedrijf is 

geen sinecure. Het verkoopproces kent vele fasen waarbij 

complexe zaken om de hoek komen kijken. Het is daarom 

belangrijk om al tijdig rekening te houden met een  bedrijfs-

verkoop.

Wat komt er kijken bij het verkopen 
van uw bedrijf?

Ondernemen is meer dan geld verdienen alleen. In een     

onderneming zit waarschijnlijk een belangrijk deel van uw 

leven opgesloten. Het verkopen van uw bedrijf is dan ook 

niet iets wat u van de ene op de andere dag doet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch kan het noodzakelijk zijn om te kiezen voor een          

bedrijfsverkoop, bijvoorbeeld om financiële redenen. Of u 

bent simpelweg toe aan uw pensioen. Hoe dan ook, het is 

belangrijk om stil te staan bij de zaken die bij verkoop een 

rol spelen.

 

Het verkopen van een bedrijf is een complex proces. Daar-

bij gaat het niet alleen om het bedingen van een optimale 

verkoopprijs, maar ook de koper speelt een rol. Wat zijn          

bijvoorbeeld de plannen van de kopende partij? Wat gebeurt 

er met het personeel en heeft u in de toekomst nog een rol 

in de onderneming? Dit zijn allemaal facetten waarmee u 

rekening dient te houden bij de verkoop van uw bedrijf.

Begeleiding bij bedrijfsverkoop 

In eerste instantie denkt u bij een bedrijfsverkoop misschien 

dat u dit eenvoudig zelf kunt afwikkelen. Het belangrijkste 

onderdeel lijkt het bedingen van een zo hoog mogelijke    

verkoopprijs. Maar er komt wel degelijk meer bij kijken dan 

dat alleen. 

U krijgt tijdens het verkoopproces te maken met verschil-

lende potentiële kopers, en dus ook met verschillende koo-

pintensies. Het is voor u toch ook van belang wat er in de 

toekomst met het bedrijf gaat gebeuren? Het is dus niet de 

truc om een koper te vinden, maar om de juiste koper te 

vinden! Corporate Match kan daarin het verschil maken. 
 

Daarbij komt nog dat er tijdens de verkoop van een bedrijf op 

verschillende momenten moet worden onderhandeld over 

financiële, juridische en fiscale aspecten. Tijdens deze onder-

handelingen is het erg prettig om een professional aan tafel 

te hebben zitten die kennis heeft van zaken. De adviseurs van 

Corporate Match kunnen u op al deze vlakken ondersteunen. 

Daardoor verbetert uw onderhandelingspositie aanzienlijk. 
 

Fasen van bedrijfsverkoop 
 
Een bedrijfsverkoop begint niet bij het vinden van een po-

tentiële koper, maar juist bij uw eigen bedrijf. 



Om te komen tot een succesvolle verkoop van uw bedrijf is 

het namelijk cruciaal om duidelijk in kaart te brengen hoe 

uw onderneming er voor staat, wat de sterke punten zijn 

en wat de bedrijfswaarde is. Corporate Match kan samen 

met u een verkoopprofiel opstellen. Dit profiel vormt het 

vertrekpunt voor uw bedrijfsverkoop.

 

 

Bij een bedrijfsverkoop legt u niet meteen alle kaarten open 

en bloot op tafel. Op basis van het verkoopprofiel wordt 

een informatiememorandum opgesteld, waarin alle nood-       

zakelijke gegevens staan op basis waarvan potentiële kopers 

uw bedrijf kunnen beoordelen. Vanaf het verstrekken van 

het informatiememorandum is het verkoopproces in gang 

gezet. Wat volgt zijn gesprekken, onderhandelingen en juri-

dische documenten. 

 

Corporate Match is uw vakkundig adviseur tijdens het       

gehele verkoopproces. Of het nu gaat om het opstellen van 

een bedrijfswaardering of een informatiememorandum, 

om hulp tijdens onderhandelingen of om ondersteuning bij     

juridische afhandeling: Corporate Match staat voor u klaar. 

Tijdens de bedrijfsverkoop wordt daarbij uw belang altijd 

centraal gesteld. 

 
CORPORATE MATCH 
 
Corporate Match is een onafhankelijk kantoor dat is              

gespecialiseerd in corporate finance. De jarenlange ervaring 

en expertise van onze medewerkers kan van grote waarde 

zijn voor (toekomstige) ondernemers die te maken krij-

gen met complexe zaken zoals bedrijfsovername, bedrijfs-        

opvolging, (her)structurering of financiering.

Wat kan Corporate Match voor u 
betekenen? 

Gedurende het proces van een bedrijfsverkoop loopt u tegen 

verschillende complexe processen aan. Corporate Match 

is zeer ervaren op dit terrein. De kennis en kunde van uw      

adviseur zal u zeker helpen om tot een geslaagde bedrijfs-

verkoop te komen. Corporate Match kan u van dienst zijn 

op de volgende onderdelen:

 
Inventarisatie   

Om te komen tot een geslaagde bedrijfsverkoop, moe-

ten een aantal zaken duidelijk worden. Corporate Match  

inventariseert de motieven en aandachtspunten.  

 

 

Bedrijfswaardering uitvoeren 

Het bepalen van de bedrijfswaarde is niet eenvoudig, om-

dat vele aspecten een rol spelen. Onder andere de financiële   

cijfers en prognoses spelen een rol. Op basis daarvan wordt 

de bedrijfswaardering uiteindelijk uitgevoerd.

 

Opstellen informatiememorandum  

Corporate Match stelt een informatiememorandum op, 

waarmee aan potentiële kopers een eerste indruk wordt ge-

geven van het bedrijf. Het memorandum is anoniem, waar-

door de identiteit van uw bedrijf nog niet wordt prijsgege-

ven.

 

Uitzetten van het bedrijfsprofiel   

Corporate Match beschikt over een uitgebreid netwerk in 

de branche van bedrijfsovernames. Uw bedrijfsprofiel wordt 

uitgezet in dit netwerk.



Referenties 
 

Hieronder vindt u een greep uit onze referenties. Meer 

referenties kunt u vinden op onze website.

Oriëntatiegesprekken   

De eerste interesse is gewekt, waarna orïentatiegesprekken 

volgen. Koper en verkoper zullen daarbij moeten aftasten 

of een eventuele overdracht tot de mogelijkheden behoort. 

Corporate Match ondersteunt u tijdens deze gesprekken.

Onderhandelingen  

Wellicht kunt u in onderhandeling gaan met meerdere 

potentiële kopers. Het gelijktijdig onderhandelen met 

meerdere partijen is echter lastig. Corporate Match       

coördineert en anticipeert op de ontwikkelingen tijdens 

onderhandelingen. Hierin behartigen wij de belangen van 

u als verkoper.

Opstellen van een intentieovereenkomst   

Indien partijen mondeling tot overeenstemming zijn gekomen, 

dienen de overeengekomen condities en afspraken te worden 

vastgelegd in een intentieovereenkomst. Corporate Match ver-

zorgt dit voor u.
 

Due diligence   

De kopende partij laat een due diligence onderzoek verrichten, 

waarbij alle onderdelen van de overdracht nauwgezet worden 

bekeken. Uw adviseur houdt de ontwikkelingen in het oog en 

informeert u over eventuele gevolgen.
 

Afronding en bedrijfsoverdracht   

Een koop is pas definitief gesloten wanneer de handtekeningen 

zijn gezet. Uw adviseur verzorgt ook in deze laatste fase alle 

onderdelen van de verkoop tot in de puntjes. Zelf hoeft u alleen 

maar de handtekening te zetten.

 
 
 

Contact  

Overweegt u een bedrijfsoverdracht en bent u op zoek naar 

een betrouwbare en vakkundige partner? Kijk eens op onze 

website www.corporatematch.nl voor meer informatie.
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Corporate Match werkt met een gereduceerd tarief per 

fase, in combinatie met een vergoeding op basis van succes. 

In het bijgevoegde overzicht vindt u meer informatie over 

onze tarieven. Ook zijn daar onze contactgevens te vinden.

Een bedrijfsverkoop is een complex proces, waarin details het 

verschil kunnnen maken om te komen tot een succesvolle 

verkoop van uw bedrijf. Corporate Match  heeft jarenlang er-

varing met het volledige proces, dat hieronder in vogelvlucht  

wordt beschreven. 


