Veel gestelde vragen van
een ondernemer die een
bedrijf wil overnemen
Veel vragen die hier beantwoord kunnen
worden, zijn ook besproken onder de
verkopende ondernemer.

Hoe vind ik een onderneming die
ik kan overnemen?
Raadpleeg een ervaren fusie en overnameadviseur die de markt goed kent
en over een goed en ruim netwerk
beschikt om potentiële verkopers te
identiﬁceren en benaderen. Oriënteer
Uzelf gedegen. Gebruik verschillende methoden zoals: Internet, de
Kamer van Koophandel, advertenties,
(branche)deskundigen of fusie en
overnamespecialisten.
Hoe kan ik een onderneming
beoordelen?
Zorg ervoor dat u in het bezit bent
van zoveel mogelijk informatie over
het betreffende bedrijf. Schakel
objectieve adviseurs/experts in voor
een analyse van het bedrijf. Voor een
goede beoordeling van het bedrijf
heeft u ook de jaarverslagen en de
jaarrekeningen van de afgelopen
jaren nodig. Maak eveneens gebruik
van de gespecialiseerde Fen O-adviseurs en adviseurs van de Kamers
van Koophandel en de brancheorganisaties.

de te verwachten strategische voordelen denkt te waarderen.
Ben ik in staat om de overname
van het bedrijf te ﬁnancieren?
Dit hangt primair af van de beschikbare kasstromen, hieruit moeten tenslotte de ﬁnancieringslasten worden
voldaan. Secundair zijn van belang
de hoogte van het vereiste bedrag en
de hoeveelheid eigen kapitaal waar
u over beschikt. Daarnaast zijn de
te verstrekken zekerheden aan de
bank van belang. Onderhandel met
verscheidene banken en zorg dat de
ﬁnanciering geregeld is voordat u het
verkoopcontract ondertekent.
Moet ik de aandelen of de
activiteiten van het bedrijf
overnemen?
Dit hangt af van de (historische) juridische en ﬁscale structuur waarvoor
gekozen is. Een ﬁscalist kan dit in
overleg met U vormgeven.

Ben ik verplicht alle werknemers
over te nemen?
Ja. Wanneer U de activteiten van een
bedrijf overneemt bent U ook verplicht
om de werknemers over te nemen.
Welke aansprakelijkheidsrisico’s
zal ik op me moeten nemen?
Dat hangt af van de gekozen vorm
van bedrijfsoverdracht en de afspraken die in het verkoopcontract zijn
opgenomen. Laat u informeren over
de verschillende methoden die er zijn
om de aansprakelijkheidsrisico´s te
beperken.
Hoeveel is het bedrijf waard?
Zie onder de verkopende partij. U zult
zelf echter moeten beoordelen hoe U
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