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Als ondernemer heeft u jaren hard gewerkt om 
een succesvol bedrijf op te bouwen. Het besluit 
om uw bedrijf te verkopen, om welke reden 
dan ook, is een spannend en vaak emotioneel 
proces. Dat vraagt om zorgvuldigheid, ervaring 
en kalmte. Gewoonlijk wordt de ondernemer 
die zijn bedrijf verkoopt, gedreven door 
(tenminste) 2 motieven: een transactieprijs die 
recht doet aan de financiële waarde van het 
bedrijf en continuïteit of een nieuwe groeifase 
van het bedrijf.  

In deze publicatie beschrijven wij vanuit onze 
ervaring wat er in hoofdlijnen komt kijken bij 
een succesvol verkoopproces. Daarnaast 
geven onze collega’s vanuit verschillende 
specialisaties tips, om u voor te bereiden op 
een succesvolle transactie. 

Tip 1: Neem en behoud het initiatief tijdens het  
verkoopproces
Veel ondernemers worden regelmatig benaderd door potentiële 
kopers om eens ’een kop koffie’ te drinken. Een risico is dat u voordat 
u het weet in een verkoopproces zit met maar één potentiële koper, 
die niet noodzakelijkerwijze de beste koper voor uw bedrijf is.  

Ons advies is om ervoor te zorgen dat u zelf aan de bal blijft. 
Door het initiatief te houden voorkomt u dat u vanuit een slechte 
onderhandelingspositie eindigt met een niet ideale koper.

Evert Everaarts 
Senior Manager fusies  
en overnames
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Fusies en overnames - het verkoopproces

Hoe ziet een verkoopproces  
er uit?

Fase 1
Analyse

en
marketing

Fase 2
Proces 

begeleiding 
en selectie 
koper(s)

Fase 3 
Closing

Introductie kopers 

Positionering
• Bedrijfsanalyse
• Marktanalyse
• Strategische opties 
• Potentiële deal structuren

Coördinatie
• Coördineren inkomend due diligence
•  Vertalen van due diligence uitkomsten in 

overeenkomst
• Managen van alternatieve kopers

Voorbereiding
• Strategie en tijdsplan
• Longlist 
• Shortlist
• Investeringsmemorandum (IM)
• Teaser

Evalueren
• Evalueren van niet bindende biedingen
• Creëren competitieve spanning

Afronding
Finaliseren van transactie documentatie 
en betaling

Benadering
• Netwerk Grant Thornton International
• Geheimhoudingsverklaring
• Procesbrief

Selecteren
• Selectie van geprefereerde investeerders
•  Voorbereiden en coördineren van due 

diligence
• Intentieverklaring/exclusiviteitsperiode

Groeiplan

Markt- 

benadering

Selectie

Verkoop

Due diligence

Evaluatie  

van biedingen 

1 koper 

Long list  
(30-40 

potentiële 
kopers)

2-3 
potentiële 

kopers 
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1. Positionering

De waarde van uw bedrijf wordt in essentie 
bepaald door de verdiencapaciteit van uw 
bedrijf. Door de fundamenten van uw bedrijf te 
verstevigen wordt uw bedrijf beter verkoopbaar. 

Bij het klaarstomen van uw bedrijf kunt u 
bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van 
de financiële administratie en het invoeren of 
verbeteren van (maandelijkse) management 
rapportages. Bij een overname kijkt een koper 
niet alleen naar het laatste boekjaar, maar 
ook naar de cijfers van voorgaande jaren. Hoe 
beter deze op orde zijn, hoe meer vertrouwen 
de koper in het bedrijf heeft en hoe kleiner 
de kans op vervelende verrassingen tijdens 
het due diligence proces (boekenonderzoek). 

Positionering, vertrouwen en verdiencapaciteit

Hetzelfde geldt voor managementrapportages. 
Heldere rapportages met goede KPI’s zijn een 
teken dat het management ‘in control’ is en dit 
vertaalt zich in een hogere waardering. 

Naast de administratieve inrichting van het 
bedrijf zijn er ook juridische, operationele en 
strategische aandachtspunten. Bijvoorbeeld 
het oplossen van lopende claims, het apart 
zetten van het vastgoed, de bescherming van 
intellectueel eigendom, het doorvoeren van 
operationele verbeteringen, de scheiding van 
zakelijke en privé uitgaven en het aanscherpen 
van strategische keuzes. 

Tip 2: Waarde-optimalisatie
Een kleine verbetering van het resultaat vertaalt zich al gauw in 
een aanzienlijk hogere verkoopprijs. Welke ruimte is er om in het 
jaar voordat u uw bedrijf wilt verkopen verbeteringen te realiseren? 
Door meer nadruk op de sales te leggen, scherper in te kopen en 
door uw bedrijf strak in te richten, wordt de verkoopprijs bepaald op 
een resultaat dat al gauw tientallen procenten hoger ligt, met als 
resultaat een aanzienlijk hogere opbrengst.

Wilfred van der Lee 
Partner Transaction  
Advisory Services

Tip 3: Vendor Assist
Begin op tijd met het op orde brengen van de benodigde 
informatie. Vaak blijft de juridische en administratieve informatie 
bij een dga onderneming onderbelicht. Als bijvoorbeeld de 
arbeidsovereenkomsten of klant- en leverancierscontracten niet 
op orde zijn, dan is de kans groot dat deze het proces frustreren 
en uiteindelijk leiden tot een lagere opbrengst of het afhaken van 
kopers.

Wilfred van der Lee 
Partner Transaction  
Advisory Services
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2. Verkoopstrategie

Voordat het verkoopproces daadwerkelijk van 
start gaat, wordt de verkoopstrategie bepaald. 
Hoe en hoeveel kopers worden benaderd? Wat 
voor type kopers worden benaderd? Hoe zien 
de tijdslijnen eruit?

Het tijdig nadenken over de sterke en zwakke 
punten van uw bedrijf vergemakkelijkt ook het 
in kaart brengen van de juiste kopers en de 
presentatie van uw bedrijf aan hen. Tevens 
bent u nog flexibel, om bijvoorbeeld, uw bedrijf 
anders te presenteren, het verkoopproces uit te 
stellen, maar ook om nog veranderingen in uw 
bedrijf door te voeren.

Analiseer en plan het verkoopproces

Tip 4: Laat u niet verrassen door 
fiscale risico’s
Vervelende fiscale verrassingen kunnen 
over het algemeen voorkomen worden 
door tijdig met een fiscalist naar mogelijke 
risico’s te kijken. Deze risico’s kunnen 
op verschillende vlakken liggen. Onze 
ervaring wijst uit dat bijvoorbeeld het 
verhangen van assets vlak voor de 
transactie en het vervolgens verbreken 
van de fiscale eenheid een recept 
is voor problemen. Vaak is dit heel 
goed te voorkomen door afspraken te 
maken met de Belastingdienst of door 
fiscale voordelen mee te nemen in de 
onderhandelingen. 

Jurgen van Hattum
Partner international 
corporate tax
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Due diligence ondersteuning voor koper
De volgende stap is om belangrijke documen-
ten als de teaser, het informatiememorandum 
en de procesbrief te schrijven. Er wordt een 
(anonieme) teaser geschreven om de interesse 
te wekken van potentiële kopers en er wordt 
een informatiememorandum opgesteld dat 
een zo compleet mogelijk beeld van uw bedrijf 
geeft. Een onderdeel van het informatiememo-
randum is een financiële paragraaf met een 
beschrijving van de financiële resultaten en de 
verwachtingen voor de komende jaren.

Ook wordt in deze fase de long-list van 
potentiële kopers afgerond. Het vinden van de 
juiste, en voldoende, potentiële kopers is erg 
belangrijk. In eerste instantie stellen we een 
long-list van potentiële kopers samen op, op 

3. Voorbereiden documentatie

basis van de input van de verkoper, onze eigen 
analyses, databases en ons internationale 
netwerk. Vervolgens kijken we kritisch naar deze 
long-list en schrappen we partijen. Belangrijke 
redenen om partijen te schrappen zijn zaken 
als commerciële risico’s, maar we kijken ook 
naar de financiële haalbaarheid van een 
transactie en strategische aansluiting. Het 
resultaat is een short-list met daadwerkelijk te 
benaderen bedrijven.

Tijdens de voorbereidingsfase komen ook de 
procesbrief en een geheimhoudingsverklaring 
aan bod. De procesbrief beschrijft hoe 
het proces eruit komt te zien. Hierin komt 
bijvoorbeeld aan bod wanneer de biedingen 
verwacht worden en waar de biedingen aan 
dienen te voldoen.

Goede voorbereiding

Tip 5: Wat is een goed informatiememorandum
De crux is om het informatiememorandum zo te structureren dat de 
lezer wordt meegenomen in het verhaal. Begin met uw persoonlijke 
visie en de ambitie van de CEO en werk dan naar de feitelijke 
informatie toe. Het is belangrijk dat het primaire proces en het 
groeipotentieel van het bedrijf in het informatiememorandum helder 
naar voren komen. 

Het verhaal moet ‘kloppen’. De competenties van de mensen 
moeten bij het bedrijf passen en de cijfers en financiële projecties 
moeten logisch uit de strategie, ambities en marktontwikkelingen te 
herleiden zijn.

Evert Everaarts 
Senior Manager fusies  
en overnames
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4. Benaderen kopers

Ken de koper

Het daadwerkelijk benaderen van kopers kan 
spannend zijn, omdat op dat moment ook in 
de buitenwereld bekend wordt dat uw bedrijf te 
koop staat. Daarnaast is het belangrijk om het  
momentum en de gestelde planning van het 
proces vast te houden. Als de gelegenheid zich 
voordoet – en dat is regelmatig – betrekken 
wij ook potentiële kopers uit ons lokale of 
internationale Grant Thornton netwerk in 
het proces. Omdat wij deze partijen kennen, 
kunnen we niet alleen het verhaal finetunen, 
maar kijken zij ook serieuzer naar teasers. 

Potentiële kopers die na het lezen van de 
teaser meer willen weten over het bedrijf,  
ontvangen na het tekenen van de geheim- 
houdingsverklaring het informatiememoran-
dum met uitgebreide informatie.

Wouter Wolzak
Manager fusies en overnames

Tip 6: Benader voldoende kopers
Voor een sterke onderhandelingspositie en 
de beste kans op een succesvolle deal, is 
het belangrijk om de juiste en voldoende 
kopers te benaderen. Omdat het soms 
moeilijk is om van tevoren in te schatten 
welke partij interesse heeft om uw bedrijf 
over te nemen, vereist dit creativiteit en 
de inzet van alle middelen die er zijn: 
ons internationale netwerk, uw relaties 
en de diverse databases die wij tot onze 
beschikking hebben.
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5. Introductie kopers

”Het Glennis Grace effect”
Het verhaal gaat dat Glennis Grace tijdens de 
eerste rondes van America’s Got Talent bewust 
niet op haar toppen presteerde. Door tijdens 
het proces verbetering te laten zien, kreeg de 
jury meer vertrouwen in haar dan wanneer ze 
al meteen haar beste performance had neer-
gezet.

Diezelfde dynamiek speelt bij de verkoop van 
een onderneming. Positief nieuws verkoopt. Het 
informatiememorandum is bedoeld om poten- 
tiële kopers te enthousiasmeren. Tegelijkertijd 
wil je tijdens het verkoopproces successen kun-
nen laten zien. Over het algemeen heb je liever 
een lager uitgangspunt dat wordt overtroffen 
dan een uitgangspunt dat naar beneden bijge-

steld moet worden. Dit geeft kopers meer ver-
trouwen in de potentie van de onderneming.

Enkele voorbeelden van een Glennis Grace 
effect zijn: betere financiële performance dan 
de afgegeven prognoses, positieve media aan-
dacht (vaak vooraf te managen!), openen van 
een nieuwe vestiging, lanceren nieuwe website, 
et cetera.

In deze fase worden ook de management- 
presentaties ingepland. De management- 
presentaties zijn belangrijk voor het manage-
ment om het verhaal achter het bedrijf te  
vertellen en voor de potentiële koper om een 
beeld te krijgen van de kwaliteit van het  
management. 

Tip 7: Weet wanneer je slecht nieuws vertelt
Geen enkele onderneming is perfect. Er zijn altijd punten waarvan 
je hoopt dat de koper er zo weinig mogelijk aandacht aan geeft. Dit 
kunnen bijvoorbeeld rechtszaken zijn of het opzeggen van enkele 
belangrijke klanten.

Over het algemeen is het niet verstandig deze zwaktes zo lang 
mogelijk onder de pet te houden. Tijdens de kennismaking zijn 
partijen over het algemeen nog enthousiast. Later in het proces, 
zeker als er nog maar 1 partij over is, wordt er veel kritischer gekeken 
naar slecht nieuws en is er een groter risico dat slecht nieuws zich 
direct vertaald in een lagere overnamesom. 

Wouter Wolzak
Manager fusies  
en overnames
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6. Onderhandelen & 
selecteren
Keuze voor de beoogde koper

Nadat de kopers zich door het informatie- 
memorandum en de managementpresentaties 
in het bedrijf hebben kunnen verdiepen, is het 
tijd voor de indicatieve biedingen. Deze biedin-
gen worden ook wel met de Engelse benaming 
LOI (Letter of Intent) aangeduid. Op basis van 
de LOI wordt besloten met welke partij verder te 
gaan. Vanaf nu zal de dynamiek van de onder-
handeling veranderen.  

Hoewel de procesbrief beoogt om de biedingen 
te structureren, is de ervaring dat er in de prak-
tijk vaak verschillen zijn. Om de juiste partij te 
kiezen, analyseren we samen met de klant de 
biedingen en gaan we in gesprek met poten- 
tiële kopers om te kijken waar ruimte ligt om de 
biedingen te verbeteren. Naast de financiële 
aspecten speelt nu ook een rol bij welke partij 
de verwachting ontstaat dat daarmee ook 
daadwerkelijk een deal kan worden gesloten. 
Bij kleine en middelgrote transacties gaat het 
proces na deze fase veelal met één partij ver-
der op basis van exclusiviteit.

Tip 8: Het hoogste bod is niet per se het beste bod
Het afketsen van een deal kost veel tijd, energie en geld. Daarom 
is het bij het vergelijken van de biedingen zaak om te kijken met 
welke partij u ook daadwerkelijk verwacht een deal te doen. Deze 
inschatting wordt gemaakt op basis van ervaring, analyse van de 
koper en ‘gut feeling’.Evert Everaarts 

Senior Manager fusies  
en overnames

Tip 9: Versterk uw onderhandelingspositie in de LOI
Als in het bod van een partij doorklinkt dat de belangstelling serieus 
is, dan kunt u overwegen om uw rechtspositie te versterken in de 
LOI. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van garantiebeperkingen 
of een beperkt concurrentiebeding. Voorts kunt u nog denken aan 
een break-up fee, boetes of zelfs een schadevergoeding indien de 
onderhandelingen worden afgebroken.

Jochem Gottmers 
Legal Counsel fusies  
en overnames
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7. Due diligence

De koper onderzoekt het bedrijf om verrassingen te voorkomen

Nadat er door middel van het indicatieve bod 
een principeakkoord is bereikt over de verkoop 
van het bedrijf, zal de kopende partij willen 
onderzoeken of er geen verborgen risico’s zijn 
en of het beeld, dat tijdens het verkoopproces 

geschetst is, klopt. Hiervoor heeft de koper een 
aantal mogelijkheden tot zijn beschikking, waar-
bij vrijwel altijd een financieel boekenonderzoek 
wordt uitgevoerd, net als een juridisch en fiscaal 
onderzoek. 

Tip 11: Houd de andere kopers aangehaakt
Mocht een deal afketsen, dan wilt u niet helemaal opnieuw begin-
nen. Daarom is het onze taak om samen met de verkopende partij 
ervoor te zorgen dat de andere geïnteresseerden aangehaakt 
blijven. Aangezien u de andere partijen niet te lang op de reserve-
bank kunt laten zitten, is het belangrijk om de vaart in het proces te 
houden: een goede voorbereiding van de dataroom is hiervoor van 
cruciaal belang.

Evert Everaarts 
Senior Manager fusies  
en overnames

Tip 10: Ken de cijfers
Een verkoper die eenmalige posten niet goed verklaren, staat 1-0 
achter bij de onderhandelingen over de verkoopprijs-aanpassingen 
als gevolg van het boekenonderzoek. Als u de cijfers goed kent, 
weet u hoe en wanneer u de cijfers moet communiceren. Dit kan 
verlagingen van de verkoopprijs voorkomen. Wilfred van der Lee 

Partner Transaction  
Advisory Services

Tip 12: Exclusiviteit en doorlooptijd due diligence
Verkopers zijn in het algemeen gebaat bij een snelle doorlooptijd van 
de due diligence. Om te voorkomen dat kopers de boel onnodig  
vertragen, is het belangrijk om in de LOI duidelijke afspraken te 
maken over de duur van de due diligence. 
Bespreek tijdig met uw adviseur welke strategie u wenst te volgen 
voordat u de koper toegang geeft tot de dataroom voor het uitvoe-
ren van een due diligence. Gaat u vooraf akkoord met het afgeven 
van exclusiviteit of wenst u juist ruimte te houden om met meerdere 
partijen in onderhandeling te treden? Als u exclusiviteit afspreekt, 
overweeg dan om de exclusiviteit te koppelen aan een vooraf vast-
gestelde doorlooptijd van de due diligence, zodat de koper druk 
ervaart om zijn due diligence binnen redelijke tijd af te ronden.

Jochem Gottmers
Legal Counsel fusies  
en overnames
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8. Afronden van de deal

Het opstellen en onderhandelen van de koopovereenkomst is de 
laatste stap
In de laatste fase wordt de koopovereenkomst 
opgesteld en worden de bevindingen uit het 
due diligence onderzoek tussen partijen nader 
uitonderhandeld. Het resultaat van deze on-
derhandelingen - bijvoorbeeld: welke garanties 
en vrijwaringen verstrekt u als verkoper, welke 
risico’s komen bij de koper te liggen en wat 
is uw maximale aansprakelijkheid onder de 
garanties en vrijwaringen - wordt vastgelegd 
in een koopovereenkomst. Eventueel kan er ook 
voor gekozen worden om bepaalde risico’s te 
verzekeren door middel van een zogenoemde 

Warranty & Indemnity verzekering. Met het 
ondertekenen van de koopovereenkomst is de 
overname van de aandelen definitief (Signing) 
en dienen de aandelen geleverd te worden ten 
overstaan van een notaris (Closing).

Zodra over de koop overeenstemming is bereikt 
en de details door de juristen op papier zijn 
gezet, is daarmee de deal ook afgerond en 
kunt u nadenken hoe u uw vermogen (en vrije 
tijd) wilt besteden. Voor zover u dat  
niet al gedaan heeft.

Tip 13: Structureren van de deal
Door creatief te zijn met het structureren van de deal, valt het 
resultaat voor de verkoper vaak aanzienlijk te verbeteren. Dit kan 
hem bijvoorbeeld zitten in het wel of niet mee verkopen van het 
vastgoed of het machinepark of het verzekeren van bepaalde 
risico’s. Ook hier geldt dat iedere deal uniek is. Evert Everaarts 

Senior Manager fusies  
en overnames

Tip 14: Opstellen koopovereenkomst
Het opstellen van een koopovereenkomst en het uitonderhandelen van 
de inhoud daarvan, zorgt vaak voor frustratie bij zowel de koper als 
verkoper. Immers het overnameproces is al geruime tijd aan de gang. 
Alle betrokken partijen hebben reeds de nodige inspanning geleverd. 
Bedenk echter dat het opstellen van de koopovereenkomst de ‘kroon 
op het werk’ is van de transactie. Als er onderwerpen lichtzinnig wor-
den weggegeven in de onderhandeling, dan wel worden gemist in alle 
hectiek of onder tijdsdruk, dan kan dit u duur komen te staan.

Jochem Gottmers 
Legal Counsel fusies  
en overnames

Tip 15: Verkoopkosten zijn voor de aandeelhouder en  
niet fiscaal aftrekbaar
Wat vaak mis gaat in transacties is dat de kosten voor de verkoop 
gedragen worden door het bedrijf. Dit leidt steevast tot issues met 
de fiscus en met de koper. De kosten van de verkoop komen voor 
de rekening van de aandeelhouder(s) en zijn (helaas) niet fiscaal 
aftrekbaar.

Jurgen van Hattum 
Partner international 
corporate tax
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Kies de adviseur die bij u past

Iedere transactie is uniek en de behoeften van u 
als klant verschillen per situatie. Grant Thornton 
onderscheidt zich op de volgende gebieden.

 Grant Thornton biedt pragmatische  
ondersteuning die past bij onze positie bin-
nen de markt voor mkb ondernemingen. Wij 
begrijpen goed dat u als ondernemer druk 
bent met… ondernemen. Fusies en overna-
mes zijn ons vakgebied, en waar mogelijk 
en nodig, nemen wij u werk uit handen. Niet 
met complexe adviezen, maar vooral door 
de handen uit de mouwen te steken.

 Ontzorgen van de klant dankzij brede 
dienstverlening. Als brede accountants- 
en adviesorganisatie kunnen wij op een 
laagdrempelige en soepele manier onze 
collega’s uit andere disciplines betrekken. 
Hierbij kunt u denken aan fiscaal, juridisch 
en financieel advies.

 Sterk internationaal netwerk om de beste 
koper te vinden. Via ons internationale net-
werk hebben wij dagelijks contact met onze 
collega’s van over de hele wereld die de 
lokale markt precies kennen en dankzij de 
persoonlijke lokale contacten met relevante 
potentiële kopers komen.



De fusie en overname- 
specialisten van Grant Thornton:

Evert Everaarts
Senior Manager fusies  
en overnames 
T 088 676 97 22
E evert.everaarts@nl.gt.com

Wilfred van der Lee 
Partner Transaction  
Advisory Services 
T 088 676 98 16
E wilfred.vander.lee@nl.gt.com

Wouter Wolzak
Manager fusies en overnames
T 088 676 98 09
E wouter.wolzak@nl.gt.com

Peter den Hertog
Partner fusies  
en overnames en Valuations
T 088 676 91 43
E peter.den.hertog@nl.gt.com

Jochem Gottmers 
Legal Counsel fusies  
en overnames
T 0 88 676 98 38
E jochem.gottmers@nl.gt.com

Jurgen van Hattum
Partner international  
corporate tax
T 088 676 98 82
E jurgen.van.hattum@nl.gt.com

©  Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. Alle rechten voorbehouden. 
Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. is lid van Grant Thornton 
International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton 
International en haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap. Diensten 
worden geleverd door de onafhankelijke leden.www.gt.nl


