
Waardeberekening (Register Valuator)
Nu zijn er specifieke situaties waarin u als ondernemer of 
directeur zeer direct met waardebepaling te maken krijgt.  
Voorbeelden hiervan zijn het verkopen van uw bedrijf, het 
kopen van een bedrijf, het uit- of toetreden van een  
aandeelhouder, een management buy out en impairment  
berekeningen. 

Dit soort waardebepalingen en beslissingen zijn voor u geen 
dagelijkse praktijk waardoor wellicht behoefte 
ontstaat aan een waarderingsdeskundige, iemand met wie u 
kunt sparren en die u van gedegen advies kan voorzien.  
Value Drivers Valuation vervult deze rol als  
waarderingsdeskundige (Register Valuator) graag voor u. 

Value Drivers Valuation kan voor u waardeberekeningen 
uitvoeren van onder meer:

•  Ondernemingen en bedrijfsonderdelen;
•  Aandelenpakketten;
•  (Schade-) claims;
•  Impairment- en purchase price allocation berekeningen;
•  Onroerend goed portefeuilles en (im)materiële activa;
•  Vermogenstitels (onderhandse leningen, 
  beleggingsportefeuilles);
•  Insolventieposities, arbitragezaken, echtscheidingen, 

boedelscheidingen, erfenissen.

Daarnaast kan Value Drivers Valuation voor u een second
opinion afgeven omtrent een waardebepaling, bemiddelen in
het algemeen en uitgevoerde waarderings- en advies
werzaamheden verdedigen voor juridische- of economische
instanties bij gerechtelijke procedures, geschillen en arbitrages.

Waardemanagement, strategie & waardecreatie
Wat zijn de value-drivers binnen uw onderneming en hoe kunt
u deze op (lange) termijn zodanig sturen zodat waardecreatie
plaatsvindt? Belangrijk is dat u aangeeft waar u naar toe wilt
en welke kansen u ziet, zodat gezamenlijk een plan kan 
worden gemaakt hoe dit resultaat kan worden bereikt. 

Met onze deskundigheid als RV’s (Register Valuators) enerzijds
en onze ervaring (meer dan 250 transacties) anderzijds, 
kunnen en willen wij voor u in dit kader dé dynamische 
sparringpartner en vertrouwenspersoon zijn op het vlak van:

•  Waardecreatie;
•  Waardemanagement en strategie;
•  Het begeleiden en opvolgen van dergelijke management 

informatie systemen.

Waardeberekening & Waardemanagement
Als ondernemer of directeur bent u direct of indirect elke dag bezig met waarde. Bij elke bedrijfseconomische beslissing die u neemt, 
weegt u af of de beslissing voor uw bedrijf waarde toevoegt of juist vernietigt.

Value Drivers Valuation

Contact
Wilt u eens verder van gedachte wisselen of een afspraak 
maken, dan nodigen we u uit om vrijblijvend contact met 
ons op te nemen:

• Tel +31(0)10-2821517 • www.value-drivers.nl •
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