De Hooge Waerder Corporate Finance

Aankoop van een bedrijf

Is uw idee haalbaar?

Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle
manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden of
efficiency- voordelen ziet voor uw bestaande bedrijf, onze adviseurs zijn
graag uw klankbord. Wij ondersteunen u in alle fasen van het aankooptraject, van het zoeken naar tot de overdracht.

Heeft uw bedrijf een nieuw product ontwikkeld? Of wilt u uw product in
een nieuwe vestiging of zelfs op een nieuwe markt verkopen?
Dan is een haalbaarheidsonderzoek een goed idee. Met dit onderzoek
krijgt u een objectief oordeel. En hoewel dit onderzoek regelmatig
wordt vereist door derden (zoals een financier) is het in eerste instantie
voor uzelf bedoeld.

Optimale begeleiding

Niet alleen bij de start

Tijdens de aankoop wilt u een expert aan uw zijde, die u begeleidt bij elke stap
van het aankoopproces. Een adviseur die dit dagelijks doet en bekend is met uw
branche en de emoties die horen bij een aankooptraject. Uw Corporate Finance
adviseur bewaart telkens de rust en is uw kritische klankbord. Hij helpt u bij
onderhandelingen met de verkoper en de financier. Hij waardeert de aan te
kopen onderneming en geeft zo een gefundeerd oordeel over de vraagprijs.
Uw adviseur is de spin in het web, die waar nodig schakelt met onze juristen,
fiscalisten en accountants. Zo hebben wij voor onze klanten al talloze overnames
tot een goed einde gebracht.

De Hooge Waerder Corporate Finance voert regelmatig haalbaarheidsonderzoeken uit voor startende ondernemers. Maar ook bij kapitaalintensieve
beslissingen als de introductie van een nieuw product of de opening van een
nieuwe vestiging staat er veel op het spel. Ondernemers beschikken vaak
over een prima “onderbuikgevoel”, maar dit soort beslissingen weegt wel
heel zwaar. U wilt gerustgesteld worden door de uitkomst van een objectief
onderzoek.
Inhoud
In het haalbaarheidsonderzoek verkennen we de (locale) markt en maken we
een uitgebreide interne en externe analyse. Welke kansen en bedreigingen
zien we voor uw nieuwe product, vestiging of markt? In begrijpelijke taal leggen
we uit welke argumenten de doorslag hebben gegeven in ons advies.
Ook een markt over de grens kunnen wij voor u ver- kennen en analyseren.
Met het haalbaarheidsonderzoek kiest u voor ratio en niet voor alleen het
goede “onderbuikgevoel”!

Op zoek naar een financiering
U vraagt zich misschien af waarom u De Hooge Waerder Corporate Finance
zou inschakelen voor een financieringsaanvraag. U kunt dat toch prima zelf?
Helaas is de ervaring van veel ondernemers dat ze beter een professional
hadden kunnen inschakelen. Als een financieringsaanvraag eenmaal is afgewezen, komt een financier niet gauw terug op zijn beslissing…

Eenvoudig terugverdiend
Onze Corporate Finance adviseurs schrijven uw financieringsaanvraag en
combineren een gedegen presentatie met een goede onderbouwing. Alle zaken
die voor een financier belangrijk zijn, worden nadrukkelijk behandeld en toegelicht. Feitelijk is de financieringsaanvraag met onderbouwing tegelijkertijd uw
businessplan waartegen u uw resultaten kunt afzetten. En daarmee heeft u de
investering in een financieringsaanvraag snel terugverdiend.
Een bank is niet per definitie de beste financieringsoplossing
Bij een financieringstraject zoeken we niet alleen een optimaal passende
financiering en de gunstigste condities, maar ook een passende financier.
Dit kan ook een combinatie zijn van verschillende financieringvormen.
Vaak wordt als eerste aan de bank gedacht, maar er zijn ook andere
financieringsvormen. Zo werken wij samen met een aantal crowdfundingplatformen
en met Qredits voor microfinanciering en MKB-krediet. Daarnaast kan een
investeerder een mogelijkheid zijn.

Geen
verrassingen
achteraf

Bij een bedrijfsovername wilt u
als overnemende partij exact
weten waar u voor betaalt.
U wilt “verrassingen” vermijden en daarom is een grondig
onderzoek noodzakelijk.
Als u de due diligence (boekenonderzoek) door De Hooge
Waerder laat uitvoeren, weet
u van meet af aan waar u aan
toe bent. Met ons team dat uit

meerdere disciplines bestaat,
bekijken wij de situatie van het
over te nemen bedrijf vanuit
alle mogelijke invalshoeken.
Daar profiteert u dubbel van;
u weet waar u aan toe bent en
de financierende partij weet dat
alle “lijken” uit de kast zijn.
Daarbij is de financiering vaak
eenvoudiger te verkrijgen als
de due diligence is gedaan
door een professionele partij.

Verkoop van een bedrijf

Wat is uw bedrijf waard?

Uw bedrijf is in de loop van de jaren “uw kindje” geworden. U wilt een
goede prijs voor uw bedrijf, maar u wilt ook dat uw medewerkers na de
verkoop in goede handen zijn. Onze Corporate Finance adviseurs hebben
veel ervaring met de emoties van ondernemers die dit dilemma ervaren.
Zij brengen rust en structuur aan in het verkoopproces.

De waardering van een bedrijf is een vast onderdeel van ieder aan- of
verkooptraject van een bedrijf. Ook in veel andere situaties is het laten
uitvoeren van een waardering verstandig. Bijvoorbeeld in geval van juridische
geschillen (tussen compagnons of bij een scheiding). Maar ook bij fiscale
kwesties en economische schade is de waarde van een bedrijf van belang.
De Hooge Waerder beschikt over Register Valuators, dé aangewezen personen
om een onderneming onafhankelijk te waarderen.

Haastige spoed
Wat u grotendeels zelf in de hand heeft bij het verkopen van een
onderneming, is de factor tijd. Als u uw onderneming (op termijn)
wilt verkopen, betrek ons dan vroegtijdig bij de voorbereidingen
van dit proces. Dit zal het onderhandelingsresultaat en de
optimale benutting van veel fiscale faciliteiten ten goede komen.
Een succes- volle bedrijfsoverdracht heeft vaak drie tot vijf jaar
voorbereiding nodig.
Uw bedrijf verkoopklaar
Er moet heel wat gebeuren voordat u kunt aanschuiven aan de
onderhandelingstafel. Wij bewijzen u in deze fase graag onze
toegevoegde waarde. Samen worden we feitelijk de marketeer
van uw bedrijf. Op zoek gaan naar een koper betekent vragen
beantwoorden als: Wie is uw doelgroep? Wat is uw boodschap?
In welke behoefte voorziet uw bedrijf? Samen tuigen we uw
bedrijf op voor de verkoop. Onze Register Valuators berekenen
een geschikte verkoopprijs waarbij we rekening houden met de
financierbaarheid voor de koper. Streven in het hele proces is dat
u nu tevreden bent, maar óók op de lange termijn.

Kwaliteit
Kwaliteit en de meting daarvan is belangrijk voor ons en
daarom is De Hooge Waerder aangesloten bij het NIRV, het
Nederlands Instituut voor Register Valuators. Dit staat garant
voor de waarderingen die onze Corporate Finance Adviseurs
uitvoeren. Voor een Register Valuator is het waarderen van
bedrijven dagelijkse kost. En als het gaat om de waarde van
uw bedrijf, wilt u natuurlijk zaken doen met een professional.

Begeleiding bij zwaar weer
Als uw bedrijf in zwaar weer verkeert, is het vaak moeilijk om een uitweg te zien.
De Hooge Waerder Corporate Finance biedt een helpende hand en structuur in een
onoverzichtelijke tijd.

Structureel of incidenteel?
Onze adviseurs streven naar continuïteit voor onze klanten. Dit betekent dat wij u
allereerst helpen om te bepalen of detegenwind structureel van aard is of tijdelijk.
Door middel van een strategische heroriëntatie wordt bekeken of uw bedrijf in
de basis nog levensvatbaar is. Hierin worden ook de mogelijkheden tot herfinanciering bekeken. Hoe is de relatie met de financier? Wat zijn de belangen van de
andere betrokkenen, zoals leveranciers, werknemers en overige belanghebbenden? Ook wordt bekeken of uw bedrijf verder kan door bepaalde onderdelen af te
stoten. In sommige gevallen helpen wij u om een reorganisatieplan te schrijven.
Crisismanagement
Is het 5 voor 12? Is een faillissement niet meer af te wenden? Dan voeren
emoties soms de boventoon en juist in deze situatie heeft u behoefte aan een
klankbord. Wij zijn in deze situatie gesprekspartner voor werknemers, leveranciers,
financiers, de belastingdienst en andere belanghebbenden. Wij bekijken samen
of uw bedrijf een doorstart kan maken, eventueel door een sanering. Ook in deze
situatie staat uw belang voorop.

U krijgt
maar één
kans voor
de eerste
indruk

Veel ondernemers vragen zelf
een financiering aan bij een
geldverstrekker, wat helaas
vaak resulteert in een afwijzing.
Soms als gevolg van onvolledige
informatie, maar vaak omdat de
ondernemer belangrijke vragen
niet (goed) weet te beantwoorden. Na een afwijzing komt een
geldverstrekker niet eenvoudig
terug op de beslissing.
Met De Hooge Waerder aan uw

zijde verhoogt u de kans op een
“ja” van de geldverstrekker aanzienlijk. Wij bereiden u voor op
het gesprek en zorgen voor een
volledige rapportage. En met
de prognoses die wij samen
met u opstellen, heeft u feitelijk
uw ondernemingsplan voor de
komende jaren in handen.
Daarmee verdient uw investering
zich eenvoudig terug.

Persoonlijk advies
Staat u voor een ingrijpende beslissing en wilt u ondersteuning op één of
meerdere punten? Aarzel dan niet om de telefoon te pakken of een e-mail te
sturen en neem contact op via:

corporatefinance@dehoogewaerder.nl
of via
072-518 00 00
Alkmaar
Kennemerstraatweg 303a
1814 GM Alkmaar
T 072 518 00 00
F 072 518 00 99

Beverwijk
Vondellaan 4a
1942 LJ Beverwijk
T 0251 22 97 52
F 0251 22 78 88

Amsterdam
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T 020 417 78 49
F 020 417 78 50

Haarlem
Robert Kochlaan 542
- 544
2035 BR Haarlem
T 023 532 17 33
F 023 531 23 59

www.dehoogewaerder.nl

Heerhugowaard
Hectorlaan 11
1702 CL Heerhugowaard
T 072 574 70 00
F 072 571 12 88

