
Waarden 

Integriteit
Alle partners van Residence F&O 
treden op vanuit het besef dat zij een 
unieke vertrouwenspositie bekleden 
ten behoeve van de ondernemer. De 
belangen en verwachtingen zijn groot. 
Wij handelen vanuit een heldere en 
transparante set van persoonlijke 
waarden en normen.

Samenwerken
in en met een team van hoogwaardige 
specialisten: koop en verkoop en her-
structureringoperaties zijn processen 
van intensieve samenwerking. Veel 
specialisten leveren hieraan hun bij-
drage. Het deskundig integreren van 
al deze afzonderlijke adviezen zorgt 
voor een optimaal resultaat.

Verantwoordelijkheid
voor en eigenaarschap van het proces: 
wij gaan naast en achter de onder-
nemer staan en nemen de verant-
woordelijkheid van het totale traject 
op ons. Objectiviteit, helder informe-
ren en een ondernemende aanpak 
vormende basis van de kwaliteit van 
ons werk.

Betrokkenheid
Wij zijn diepgaand betrokken bij een 
project en voren de regie daarbij. 
Zodra wij een opdracht accepteren 
heeft het onze volle en onverdeelde 
aandacht.

Professionaliteit
Wij staan voor een professionele 
benadering. Alle partners zijn specialis-
ten op hun vakgebied en zorgen door 
intensieve kennisoverdracht dat zij 
op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen.

Onafhankelijkheid
Residence F&O  is op geen enkele 
wijze verbonden aan enige organisa-
tie wiens belangen zij vertegenwoor-
digt. Wij waken ervoor dat er geen 
sprake is van belangenverstrenge-
ling, bevoorrechting of andersoortige 
verplichtingen. Per geval beslissen 
wij wie het meest geschikt is om het 
betreffende proces te leiden en welke 
(externe) deskundigen hierbij worden 
ingeschakeld. Dit uiteraard met 
inachtneming van uw eigen wensen 
en netwerk. Waarbij altijd wordt aan-
gesloten bij de reeds aan een bedrijf 
verbonden huisadviseurs.

Kwaliteit
Het vakgebied van fusies en overna-
mes en herstructurering is voortdu-
rend in beweging. Door middel van 
intensieve uitwisseling van praktijker-
varingen en kennisopbouw blijven wij 
op de hoogte van alle toepasselijke 
ontwikkelingen op bedrijfskundig, 
financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Full service
Wij zijn betrokken bij alle fasen van 
het gehele koop- / verkoop- resp. 
herstructureringsproces. Dat betekent 
dat wij zowel voor de deelgebieden 
als voor het totale traject hoogwaar-
dige input kunnen leveren.

Visie & Missie
Residence F&O werkt vanuit een kader van 

vaststaande waarden en normen. Wij treden 
altijd op als faciliterende partij bij de koop/ 

verkoop of herstructurering van een onder-
neming en nooit als belanghebbende. Wij 

wensen gezien te worden als een hoog-
waardige partner van de MKB-ondernemer 
in het gehele koop- en verkoopproces van 

zijn bedrijf. 
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