
Aankoopbegeleiding
Vanwege de vertrouwelijkheid en het bijzondere en intensieve 
karakter van een overnameproces, kunt u voor advies en  
procesbegeleiding niet altijd terecht bij uw personeel of  
accountant. Aankoopbegeleiding is bovendien een vak apart. 
Voor de adviseurs van Value Drivers Dealmaking is dit  
dagelijkse praktijk. Wij kunnen u adviseren over waarde en prijs 
van de “target”, de juiste aankoopstrategie en de  
ontwikkelingen op de markt. Onze specifieke kennis en brede 
ervaring op het vlak van aankoop- transactiebegeleiding, 
vormen de basis voor een gedegen advies en een optimaal 
koopresultaat. 

Het aankoopproces valt uiteen in de volgende fasen:

1. Inventarisatie wensen voor een overname; Naast uw  
 wensen ten aanzien van een mogelijke overname- 
 kandidaat, inventariseren en analyseren we in dit sta 
 dium tevens samen met u of uw onderneming financieel  
 en operationeel klaar is voor een overname 
 (haalbaarheidsstudie). Wat is een reële overnamesom,  
 hoe kan de overname worden gefinancierd en wat is  
 de meest optimale financieringsstructuur?  Value Drivers  
 Dealmaking kan u bovendien in contact brengen met  
 diverse kapitaalverschaffers;
2. Targeting (benaderen potentiële kopers) en 
 onderhandelingen;
3. Exclusieve onderhandelingen, boekenonderzoek,
 koopovereenkomst en overdracht;
4. Nazorg.

Het volledige aankooptraject is een tijdrovend, emotioneel en 
complex proces. Voor u wellicht goed om te weten dat 
Value Drivers Dealmaking bij meer dan 250 transacties 
betrokken is geweest met een breed spectrum aan branches en 
partijen. Daarnaast beschikken we over de software tools om 
u te informeren over recente ontwikkelingen op het vlak van 
waarde, prijs en transacties.
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Een bedrijf kopen
Als dynamische ondernemer of directeur denkt u waarschijnlijk geregeld na over het toekomstperspectief en de groeikansen van uw 
onderneming. Mogelijk speelt u met de gedachte tot uitbreiding; een fusie of overname behoort dan tot de mogelijkheden.

Contact
We kunnen u in alle fasen van het aankoopproces onder-
steunen. Belt u vrijblijvend voor een kennismakingsgesprek.  
Wij geven u een eerste advies over de mogelijkheden.
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