
Verkoopbegeleiding
Vanwege de vertrouwelijkheid en het bijzondere karakter van 
het verkoopproces, kunt u voor advies en procesbegeleiding niet 
altijd terecht bij uw personeel of accountant.  
Verkoopbegeleiding is bovendien een vak apart. Voor de  
adviseurs van Value Drivers Dealmaking is dit dagelijkse 
praktijk. Wij kunnen u adviseren over waarde en prijs, de 
juiste verkoopstrategie en de ontwikkelingen op de markt. 
Onze specifieke kennis en brede ervaring op het vlak van 
verkooptransactiebegeleiding, vormen de basis voor een 
gedegen advies en een optimaal verkoopresultaat. 

Het verkoopproces valt uiteen in de volgende fasen:

1.  “Verkoopklaar maken” van uw onderneming. Het 
  verkoopklaar maken van een bedrijf heeft heel wat voeten 

in de aarde en vergt specifieke kennis op het gebied van 
fiscaliteit, recht (juridische structuur), bedrijfseconomie 
en organisatie. Het doel is samen met u te komen tot een 
optimale structuur met het oog op waardemaximalisatie en 
persoonlijke voorkeur;

2.  Waarde analyse en beoordeling strategische verkoopbaar-
heid; Het opstellen van een waarde-indicatie en verkenning 
van de markt maken onderdeel uit van deze fase;

3.  Opstellen Verkoopdocumentatie; op basis van diverse 
gesprekken met het management en bedrijfsanalyse 
wordt een verkoopprospectus opgesteld. 

4.  Targeting (benaderen potentiële kopers) en onderhande-
  lingen; Vanwege het vertrouwelijke karakter van 
  dergelijke transacties zal de identiteit van de verkoper 

pas na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring 
en gedegen screening van de kandidaten worden kenbaar 
gemaakt.

5.  Exclusieve onderhandelingen, boekenonderzoek,
  koopovereenkomst en overdracht; Na beoordeling 

  
  en selectie van de meest optimale biedingen wordt 

een aanzet gegeven tot exclusieve onderhandelingen 
middels een intentieovereenkomst. De kopende partij 
wordt in de gelegenheid gesteld om een boekenonderzoek 
uit te voeren. Bij een bevredigende uitkomst van dit  
onderzoek kan de transactie worden afgerond.

6.  Nazorg;  Vaak is met de notariële overdracht het 
verkoopproces nog niet geheel afgerond, er kunnen 
garanties en/of managementprestaties van de verkoper 
gevraagd. 

Het volledige verkooptraject is een tijdrovend, emotioneel en
complex proces. Voor u wellicht goed om te weten dat 
Value Drivers Dealmaking reeds bij meer dan 250 
transacties betrokken is geweest met een breed spectrum aan
branches en partijen. Wij kennen de marktpartijen (buy in 
kandidaten, private equity partijen, strategische partijen, en 
informele investeerders) die op zoek zijn naar uw bedrijf.
Daarnaast beschikken we over de software tools om u te
informeren over recente ontwikkelingen op het vlak van
waarde, prijs en transacties.

Contact
We kunnen u in alle fasen van het verkoopproces ondersteunen. 
Belt u vrijblijvend voor een kennismakingsgesprek. Wij geven u 
een eerste advies over de mogelijkheden.
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Uw bedrijf verkopen 
Elke ondernemer denkt er wel eens over na en komt minstens één keer voor de keuze te staan het toekomstperspectief en 
het eigendom van zijn onderneming te evalueren. Geregeld is opvolging binnen de familie (of door het zittend management) 
mogelijk en spreken we over bedrijfsoverdracht of MBO (management buy out). Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, 
kunt u besluiten uw bedrijf of een bedrijfsonderdeel te verkopen.   
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