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U heeft een zakelijk conflict met bijvoorbeeld uw 
medeaandeelhouder, medetoezichthouder of 
financier waar u tot nu toe niet uitkomt?

De praktijk leert dat gesprekken in zo’n situatie vaak 
leiden tot volharding in de eigen standpunten. Een 
gerechtelijke procedure maakt de zaak er niet beter 
op. De uitspraak van de rechter kan onbevredigend 
uitpakken en u veel tijd en geld kosten.
Mediation4business lost via zakelijke bemiddeling 
uw conflict sneller en tegen lagere kosten op dan 
wanneer u een gerechtelijke procedure start.

Als mediator zijn we neutraal en onafhankelijk. 
Mediation4business helpt beide partijen bij een snelle 
en resultaatgerichte oplossing.

Beide partners hebben ruime ervaring in 
conflictbemiddeling.

Raimond is ingeschreven in het 
Mediation Federatie Nederland (MFN) register.

Wat is mijn
onderneming 

waard?

Hoe krijg ik 
mijn plannen 

gefund?

Hoe kan ik mijn 
onderneming 

verkopen?

Zal ik mijn 
concurrent 

kopen?

Wij hebben de antwoorden voor u !

bezoek ook eens onze (gratis) fysieke of digitale workshops meer info op:overname-experts.nl/evenementen-en-workshops



Wat is mijn onderneming waard? Deze vraag stellen 
ondernemers zich vooral bij een beoogde participatie, 
een management buy-out of bij verkoop van de 
onderneming.

Om de waarde op een realistische wijze vast te stellen, 
wordt aan het begin van een succesvolle transactie 
of bij het oplossen van een conflict een onafhankelijk 
waarderingsspecialist ingeschakeld. 

De huidige en toekomstige waarde van een 
onderneming wordt dan bepaald door onder meer:

✳ De financiële historie van het bedrijf;
✳ De ontwikkelingen in de branche;
✳ De kracht van het management;
✳ De strategie van de onderneming.

Het proces van een kwalitatief onderbouwde 
waardebepaling is behoorlijk complex. Daarom is 
het belangrijk een specialist in te schakelen zoals 
Waarderings-Experts. 

Waarderings-Experts beheerst het specialisme van 
waardebepalingen. Wij hebben daarbij oog voor 
de specifieke omstandigheden binnen het MKB. 
Ook geven wij regelmatig een second opinion op 
waarderingen van derden.

U wilt uw bedrijf verkopen of een bedrijf overnemen? 
Om te zorgen dat het gehele overnametraject 
deskundig en onafhankelijk wordt begeleid, is het 
inschakelen van een overname-expert een must. 
Overname-Experts helpt u hier graag bij.

Waarom Overname-Experts?

✳ U ontvangt onafhankelijk en transparant advies;
✳ U ontvangt de voordelen van onze 

onderhandelingservaring;
✳ U profiteert van ons landelijke netwerk;
✳ U krijgt deskundige en integere begeleiding door 

professionals uit het bedrijfsleven;
✳ Gratis vrijblijvend oriëntatiegesprek;
✳ Familie- en personeelsbelangen worden in acht 

genomen.

Bedrijfsovernames zijn vaak niet eenvoudig en vereisen 
een specifiek vakgebied. Een vakgebied waar zeker 
niet alleen cijfers, bedrijfsontwikkelingen, markttrends, 
concurrentie, personeels- en aandeelhoudersbelangen 
een grote rol spelen, maar ook emoties. 
Overname-Experts houdt hier rekening mee. 

Beide partners zijn gecertificeerd lid 
van de Beroeps Organisatie voor 
Specialisten in Bedrijfsoverdracht 
(BOBB)

Amper 10 jaar geleden was het financieringslandschap 
voor het Nederlandse MKB overzichtelijk. De te 
betreden paden waren duidelijk, met nauwelijks 
obstakels. Als ondernemer kon je kiezen uit 
overzichtelijke mogelijkheden. Hoe anders is dit nu, 
hoe kom je aan funding voor de realisatie van je 
plannen? Dat kan via:

✳ Participatiemaatschappijen (regionaal of 
landelijk);

✳ Informals: business angels, informal investors, 
investeringsnetwerken enzovoorts;

✳ Kredietunies (regionaal of sectoraal);
✳ MKB obligatiemarkt (NPEX of Alternext);
✳ Crowdfunding (GeldVoorElkaar, Symbid, 

Kickstarter, Collin, CrowdAboutNow, Kapitaal op 
Maat etc.);

✳ Verzekeringsmaatschappijen en 
pensioenfondsen (bijv. NEOS Business Finance, 
NLII) die aan het MKB groeifinancieringen willen 
verstrekken;

✳ Bancair, zoals Rabobank, ING, ABNAMRO, 
Handelsbank etc. waar wij de ‘juiste’ ingangen 
hebben.

Het regelen van financiering is complexer geworden. 
Kies daarom voor de deskundigheid van Funding-
Experts. Funding-Experts heeft zowel toegang tot 
traditionele als nieuwe financieringsmarkten en kan 
voor u de optimale funding arrangeren.


