
Invertarisatiefase
Zoekopdracht overnamekandidaten
Onderhandelingen
Letter of Intent
Due diligence
Overnamecontract
Financieringsmemorandum
Closing

Residence F&O adviseert de volgende 
kopersgroepen: bedrijven die een 
strategische aankoop willen doen 
– opvolgers binnen de familie – 
Management Buy In- en Management 
Buy Out kandidaten. Het stappenplan 
geeft inzicht in tal van cruciale aspec-
ten en overwegingen, waarvan we er 
een aantal voor u op een rij hebben 
gezet.

Wij inventariseren eerst uw persoonlijke 
wensen en verzamelen vervolgens 
alle relevante bedrijfsgegevens die 
nodig zijn om een compleet aankoop-
profiel te kunnen opstellen.

Met de gedefinieerde acquisitiestrate-
gie en het aankoopprofiel kan worden 
overgegaan tot het zoeken naar 
geschikte kandidaten in de markt. Het 
kan echter schadelijk zijn voor u of 
uw onderneming wanneer de markt 
ervaart dat u op overnamepad bent. 
Overnamekandidaten dienen derhalve 
altijd een geheimhoudingsverklaring 
te tekenen.

In de finale onderhandelingsfase 
worden tot dusver uitgesproken toe-
zeggingen vastgelegd in een inten-
tieverklaring, ook wel Letter of Intent 
(LOI) genoemd. Naast overnameprijs 
worden hierin garanties, ontbindende 
voorwaarden, due dilligence en een 
exclusiviteitsbeding opgenomen. 
Vervolgens kan Residence F&O een 
due dilligence onderzoek starten. In 
feite een verificatieonderzoek van alle 

fiscale, economische, juridische en 
technische bedrijfsinformatie.

Bij het opstellen van het overname-
contract gaan meerdere partijen aan 
tafel (juristen, fiscalisten, notarissen). 
Om diverse, individuele belangen te 
neutraliseren en eventuele hernieuw-
de onderhandelingen te voorkomen, 
is professionele regie van extern 
onderhandelaar zeer gewenst. Het 
waarborgt tevens na de daadwer-
kelijke ondertekening, een goede 
verstandhouding met de verkoper, 
waar u eventueel in de toekomst nog 
mee verder moet.

Gelijktijdig met het koopcontract kun-
nen wij een financieringmemorandum 
opstellen en voorleggen aan meer-
dere banken of andere financiers. 
Ook de onderhandelingen met deze 
partijen zullen wij begeleiden om de 
voor u meest gunstige condities te 
verkrijgen.

Voor alle genoemde diensten biedt 
Residence F&O professionele ex-
pertise. U kunt ze bespreken in een 
vrijblijvend gesprek met één van de 
partners.

Bedrijfsaankoop

De beslissing om een bedrijf te kopen 
komt meestal voort uit een wijziging in uw 

ondernemingsstrategie ofwel nieuwe ontwik-
kelingen in uw persoonlijke leven. Hoe dan 
ook is het van belang om hiervoor heldere 

doelstellingen te formuleren, die stroken met 
uw eigen doelstellingen of die van uw onder-

neming. Hiervoor hebben wij het volgende 
stappenplan ontwikkeld:
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