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Perspectief Bedrijfsovernames 
Het is de missie van Perspectief Bedrijfsovernames om MKB-ondernemers te adviseren en begeleiden tijdens een 
allesbepalende fase van hun ondernemerschap: bedrijfs(ver)koop. Het is onze ambitie om ondernemersdromen 
te realiseren en ondernemers perspectief te bieden tijdens de transitie naar een nieuw begin. Of het nu gaat om 
de realisatie van een succesvolle exit of de groei van een onderneming door een overname. 

Perspectief Bedrijfsovernames helpt MKB-ondernemers die vooruit willen met het verhogen van hun              
bedrijfswaarde en realiseert die waarde tijdens een bedrijfsverkoop of overname. 

Wanneer bent u klaar voor verkoop? 

 

 

 

Of u al klaar bent voor verkoop hangt af van bovenstaande drie factoren. Wij zorgen samen met u voor een  
goede voorbereiding tot verkoop. Onze focus ligt daarbij op het verlagen van het risicoprofiel van uw             
onderneming en het verhogen van het financieel resultaat. De uitkomst zal daardoor een hogere verkoopprijs 
zijn. 

Voorbereiding op verkoop 

Een goede voorbereiding is bepalend voor een succesvolle bedrijfsoverdracht. Een goede voorbereiding: 
· verlaagt de risico’s 
· Vergroot de verkoopbaarheid 
· Versnelt het overdrachtsproces 
· Verhoogt de opbrengst 

Hoe ziet het ideale verkoopproces van uw onderneming er bij ons uit? 

 
 
 
 
 
· Stap 1: Wij starten met een nulmeting door het uitvoeren van onze Perspectief Waardescan©  
· Stap 2: Wij gaan aan de slag met uw onderneming om de waarde te optimaliseren door het uitvoeren van 

één of meerdere optimalisatietrajecten 
· Stap 3: Wij zorgen ervoor dat de waarde die is gecreëerd tijdens de waarde optimalisatie wordt          

vastgehouden, essentieel voor realiseren van een goede verkoopprijs 
· Stap 4: Wij bereiden uw onderneming voor op de verkoop 
· Stap 5: Wij zorgen ervoor dat de bedrijfsoverdracht van uw onderneming wordt gerealiseerd 

Neem vrijblijvend contact op! 

Wanneer u interesse heeft in onze voorbereiding op verkoop, neem dan contact op met Perspectief Adviesgroep 
voor een vrijblijvend adviesgesprek. Stuur ons een e-mail of bel ons op 06-51345503. 
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