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Al ruim 500 grote en kleine transacties in 2017 

Alle seinen staan op groen! 
De rente is laag, de economische vooruitzichten zijn goed en er is volop kapitaal beschikbaar. 
Honderden kopers en verkopers zijn zich op dit moment actief aan het oriënteren op een fusie, 

verkoop of bedrijfsovername. Daarbij is een goede voorbereiding cruciaal.

Nationale Overname Dag 2017
Kom daarom donderdag 20 april naar de Nationale Overname Dag en ontmoet
ondernemers, investeerders en adviseurs. In spraakmakende keynotes en 
8 verschillende workshops krijgt u antwoord op de volgende vragen:

✓  Waar vindt u een geschikt bedrijf?
✓  Hoe waardeert en beoordeelt u een bedrijf?
✓  Welke regelingen biedt de overheid?
✓  Wat zijn belangrijke juridische en � scale aspecten?
✓  Op welke manier kan een participatiemaatschappij u helpen?

Informatie & inschrijven
De Nationale Overname Dag vindt plaats op donderdag 20 april in Hotel Houten in Utrecht. 
Kijk voor meer informatie over het programma, workshops en sprekers op 
www.nationaleovernamedag.nl

Deze ondernemers vertellen over hun ervaringen

Remco Wouter
Oprichter DGA Synpact

Arno van Klinken
De Breed & Partners

Eric-Jan van Leeuwen
Login International Group

Hans Peter Klein
Ad.A.Klein Transporttechniek
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van een bedrijf in één dag!

Nationale
Overname Dag

www.nationaleovernamedag.nl

Kennispartners
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Zakelijke dienstverlening 

De zakelijke dienstverlening is al enkele jaren de sector met 
de hoogste omzetgroei en goed voor twintig procent van alle 
bedrijfsovernames in Nederland.

special Legal Issues
Wat zijn de belangrijkste juridische issues bij een 

bedrijfsovername? Welke documenten zijn cruciaal? Wat kunt 
u zelf doen en wanneer moet u een advocaat inschakelen?   
+ Top 50 Advocatenkantoren

arbeidsmarkt Flexibilisering
Payrolling is een interessante optie voor snel-

groeiende bedrijven die flexibel willen blijven of zich willen 
focussen op hun kerntaken.

Q&A René Frijters
De oprichter van Alex en Knab over de arrogantie van 

de grootbanken, de aardverschuiving op de financieringsmarkt 
en het nieuwe bankieren.
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strategie Buy & build
Mits goed doordacht en uitgevoerd 

kunnen een of meerdere overnames  een 
bedrijf in korte tijd op een hoger plan brengen.
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bij uw bedrijfsverkoop geldt over het algemeen: 
hoe meer belangstelling, hoe beter. Daarbij gaat het niet 

alleen om de hoogst mogelijke opbrengst, maar juist ook om de keuze die u als verkoper 

heeft. Want het kan best zo zijn dat partij A het hoogste bedrag biedt, maar dat u er toch 

voor kiest liever met partij B als koper in zee te gaan. Onlangs sprak  ik een ondernemer 

die zijn bedrijf voor de hoofdprijs aan een buitenlandse concurrent kon verkopen. Toch 

koos hij voor een Nederlandse koper, omdat hij wist dat anders de helft van zijn 

personeel zou worden ontslagen. En dat wilde hij zijn medewerkers, waarvan hij met 

sommigen twintig jaar had samengewerkt, niet aandoen. Het vinden van een geschikte 

koper is een van de belangrijkste kwaliteiten van een goede overnameadviseur. Daarbij 

mag u verwachten dat uw adviseur verder speurt dan uw directe concurrenten, uw 

grootste klant of belangrijkste toeleverancier. De vraag is: wat zit er buiten die eerste 

cirkel nog meer in de markt? Een investeringsmaatschappij, een strategische koper uit 

een andere sector? Of misschien is er wel belangstelling uit het buitenland? Vorig jaar 

werd meer dan de helft van alle bedrijven met meer dan tien miljoen euro omzet door 

een buitenlandse partij gekocht. Kortom, naast her verkoopklaar maken van uw bedrijf is 

dealsourcen, het vinden van meerdere gekwalificeerde kopers, een van de belangrijkste 

succesfactoren voor een geslaagde verkooptransactie. Wees daarom ook kritisch op het 

vermogen van uw adviseur om voldoende en diverse partijen op te lijnen. Ga ook nooit in 

exclusieve onderhandeling met de eerste de beste koper die uw adviseur aanbrengt; daarmee 

legt u zich al voor een groot gedeelte vast. Natuurlijk weet uzelf ook wel wie de drie 

belangrijkste mogelijke kopers zijn, maar welke partijen zijn er nog meer? Daar gaat het om.

Peter Rikhof

uitgever/hoofdredacteur

peter@brookz.nl

redactioneel
PETER RIKHOF

Dealsourcen
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Overnamemarkt trekt bij
na een kleine hapering in 2016 lijkt de Neder-
landse overnamemarkt de weg omhoog weer 
gevonden te hebben. Dit blijkt uit de Brookz 
Overname Barometer, het halfjaarlijkse on-
derzoek naar de MKB-overnamemarkt.

groei, financiering & bedrijfsovername
select

Nu Brexit en de Amerikaanse ver-
kiezingen door de markt zijn ge-
absorbeerd lijken ondernemers 

en investeerders vooral omhoog te kijken. 
Ook de recente uitslag van de Nederland-
se verkiezingen ondersteunt het breed 
gedragen ondernemersvertrouwen in de 
Nederlandse economie. In de corporate 
markt is er een groeiende belangstelling 
van vooral buitenlandse kopers. Bedrij-

ven als Unilever, AkzoNobel en TMG 
worden op dit moment alle drie begeerd 
door partijen uit het buitenland. Volgens  
een rapport van Oxford Economics, uitge-
bracht door advocatenkantoor Baker Mc-
Kenzie, kan door deze groeiende interesse 
van buitenlandse kopers de dealwaarde 
dit jaar verdubbelen tot zo’n 48 miljard 
euro en doorgroeien naar 61,6 miljard 
euro in 2018. Vooral fintech-bedrijven 

en ondernemingen in de medische sector 
zijn internationaal erg gewild.

MKB-overnamemarkt
De MKB-overnamemarkt (dealwaarde 1 tot 
30 miljoen euro) draaide de tweede helft 
van  2016 iets stroever dan de eerste zes 
maanden. Uit de jongste resultaten van de 
Brookz Overname Barometer, het halfjaar-
lijkse onderzoek  naar trends en ontwikke-
lingen, blijkt dat het aantal transacties in de 
tweede helft van 2016 met 5% is gedaald ten 
opzichte van de eerste helft 2016. Hoewel 
er iets minder transacties zijn gerealiseerd, 
zijn de vooruitzichten voor 2017 overwe-
gend positief. Een ruime meerderheid 
van de overnameadvieskantoren (55%) 
verwacht dat de MKB-overnamemarkt in 
H1-2017 minimaal stabiel zal blijven. Een 

WWW.MARKTLINK.NL MARKTLINK AMSTERDAM MARKTLINK DEVENTER MARKTLINK GOUDA MARKTLINK ‘S-HERTOGENBOSCH

BEDRIJF
(VER)KOPEN?
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op de drie adviseurs verwacht zelfs dat de 
overnamemarkt de komende 6 maanden 
verder zal aantrekken. Uitgedrukt in een 
rapportcijfer geven de overnameadvies-
kantoren voor het overnameklimaat in de 
tweede helft van 2016 gemiddeld een 7.4. 
Voor het verwachte overnameklimaat in de 
komende 6 maanden geven de responden-
ten een gemiddeld rapportcijfer van 7,7.

Orderportefeuille
Het aantal nieuwe opdrachten voor de 
overnameadviseurs is in de tweede helft 
van 2016 dan ook toegenomen in verge-
lijking met de eerste zes maanden van 
2016. Bijna 50% van de overname ad-
vieskantoren geeft aan dat het aantal op-
drachten in H2-2016 met méér dan 10% 
is toegenomen en één op de zes overname 
advieskantoren geeft zelfs te kennen dat 
het aantal opdrachten in portefeuille met 
meer dan 25% is gestegen. Opdrachten 
die in H2-2016 zijn binnengekomen kun-

tekst BRAM VAN VEELEN

nen in de toekomst tot een transactie lei-
den maar dat hoeft niet. Wel is de ontwik-
keling van de ordeportefeuille vaak een 
goede voorspeller voor het aantal trans-
acties in de 6 tot 12 maanden daarna. 

Bedrijfsverkopen niet gepland
Naast de marktontwikkelingen ging een 
aantal vragen van deze Overname Baro-
meter over de mate waarin een bedrijfs-
verkoop wel of niet gepland is. Het blijkt 
dat ruim dertig procent van de bedrijfs-
verkopen in Nederland niet gepland is.  In 
de meeste gevallen gaat het om een on-
verwacht bod (32%), maar ook liggen er 
negatieve oorzaken aan de verkoop ten 
grondslag zoals een conflict tussen de aan-
deelhouders (21%), ziekte of overlijden 
van de ondernemer (17%) of acute liqui-
diteitsproblemen (11%). Het gaat in deze 
gevallen om een bedrijfsverkoop die een 
onder nemer ‘overkomt’ en waar niet op is 
geanticipeerd met een doordacht exit-plan. 

Figuur 2  Transacties in H2-2016 verdeeld over de sectoren 

Zakelijke dienstverlening 20%

IT & Online  18%

Industrie & Productie  15%

Groothandel 14%

Horeca, Toerisme & Recreatie  8%

Gezondheidszorg & Farmacie  7%

Bouw & Installatietechniek  6%

Automotive, Transport & Logistiek  4%

Agri & Food  3%

Media, Reclame & Communicatie  3%

Detailhandel 2%

 100%  

Figuur 4 Gemiddelde EBITDA multiple per sector

 H1-2016 Correctie H2-2016

Gezondheidszorg & Farmacie  5,9  0,05 5,95 

IT & Online  5,8  0,1 5,9

Groothandel 5,6  0 5,6 

Agri & Food  5,35  0,05 5,4

Industrie & Productie  5,05  0,05 5,1 

Zakelijke dienstverlening 4,8  0,05 4,85

Media, Reclame & Communicatie  4,6  0 4,6 

Horeca, Toerisme & Recreatie  3,95  0 3,95 

Bouw & Installatietechniek  3,75  0,05 3,8

Detailhandel 3,7 -0,05 3,65

Automotive, Transport & Logistiek  3,65  0 3,65

Bij de redenen voor een geplande bedrijfs-
verkoop gaat het om de wens om te cashen 
(24%), de wens om te stoppen met werken 
(21%), het ontbreken van een geschikte op-
volger (20%) en de behoefte aan een nieu-
we uitdaging (14%).   

Regie voeren
Volgens Floyd Plettenberg, partner bij 
Brookz en verantwoordelijk voor de 
Overname Barometer, is een niet geplan-
de bedrijfsverkoop in principe altijd on-
gewenst: ‘Negatieve aanleidingen als een 
aandeelhoudersconflict, ziekte of pro-
blemen in de privé-situatie zijn moeilijk 
te regisseren. Toch kun je daarover wel 
iets vast leggen in een aandeelhouders-
overeenkomst. Maar ook bij een positieve 
aanleiding zoals een onverwacht aantrek-
kelijk bod, is het beter om van tevoren al 
te hebben nagedacht over een eventuele 
bedrijfsverkoop. We zien regelmatig dat 
een ondernemer te snel ingaat op zo’n 
bod. Dan wordt er een exclusief onder-
handelingstraject opgestart, terwijl er 
wellicht nog wel interessantere kopers te 
vinden zijn.’

De Brookz Overname Barometer werd in 
januari 2017  gehouden onder 192 fusie-  
& overname-advieskantoren (ca. 800 
adviseurs) die samen meer dan 90 procent 
van de MKB-overnamemarkt vertegen-
woordigen. 

‘We zien regelmatig dat een 
ondernemer te snel ingaat op een bod. 

Dan wordt er een exclusief 
onderhandelingstraject opgestart, 

terwijl er wellicht nog wel 
interessantere kopers te vinden zijn’

select
groei, financiering & bedrijfsovername NIEUWS PERSONEELWAARDERING SECTORMONITOR Q&A
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Beeldvorming

Familiebedrijven 
 moeten beter 
communiceren

Maar weinig familiebedrij-
ven maken slim gebruik 
van het gegeven dat zij een 

familiebedrijf zijn in hun merkidenti-
teit, marketing en (arbeids)markt-
communicatie. Dat kan beter, stelt 
prof. dr. Roberto Flören van de Baker 
Tilly Berk leerstoel Familiebedrijven 
en Bedrijfsoverdracht. Werden fami-
liebedrijven voorheen vooral be-
schouwd als klein, stoffig en onprofes-
sioneel, nu is het imago omgeslagen 
naar betrokken en betrouwbaar. Maar 
om onduidelijke redenen besteden fa-
miliebedrijven nog niet of nauwelijks 
aandacht aan deze familie-gebaseerde 
waarden of kwaliteiten in hun marke-
ting en (arbeids)marktcommunicatie, 
zo blijkt uit het onderzoek ‘Marketing 
en het familiebedrijf- een onderzoek 
naar het gebruik van de krachten van 
het familiebedrijf in de communica-
tie’. Uit het onderzoek kwamen een 
aantal krachten naar voren waarmee 
familiebedrijven zich positief onder-
scheiden. Zo blijken familiebedrijven 
volgens de ondervraagden daadwer-
kelijk een langeretermijnperspectief 
te hebben waardoor het mogelijk is 
om te investeren in projecten die een 
langere tijd vergen om rendement te 
genereren. Ter illustratie heeft het on-
derzoek diverse voorbeelden van fa-
miliebedrijven die bewust gebruik 
maken van het feit dat zij een familie-
bedrijf zijn, zoals Rutte & Zn Distilla-
teurs en Likeurstokers, Schoenfabriek 
weduwe J.P. van Bommel, Go-Tan en 
Jumbo Supermarkten.

Award 

BDO M&A winnaar DCFA Award
bdo m&a heeft onlangs de DCFA Deal of the 
Year Award gewonnen met de verkooptrans-
actie van ITmobile aan FleetComplet uit het 
Canadese Toronto.

De vakjury, bestaande uit Peter 
Paul de Vries van Value8, Pieter 
Wilde van Antea Participaties en 

Peter Rikhof van Brookz, was unaniem 
van mening dat de overname van ITmo-
bile uit Heukelum (Gelderland) de meest 
complexe, creatieve en multidisciplinaire 
transactie van 2016 was. Juryvoorzitter 
Peter Paul de Vries: ‘BDO Corporate Fi-
nance en DVAN Advocatuur en Notariaat 
heeft in deze transactie laten zien hoe 
dankzij een uitstekende samenwerking 
tussen opdrachtgevers en adviseurs een 
complexe internationale transactie tot 
een goed einde kan worden gebracht. Pe-
ter Rikhof van Brookz prijst specifiek de 
juristen in het dealteam dat in 7 verschil-
lende jurisdicties contracten moest op-
stellen. Pieter Wilde, bestuurslid van de 
DCFA en lid van de jury noemt de win-
nende transactie een schoolvoorbeeld van 

waar de beroepsvereniging voor staat. 
‘Onze leden zijn Corporate Finance speci-
alisten uit alle disciplines. Zowel fusie- en 
overnameadviseurs als advocaten, ban-
kiers, fiscalisten en private equity inves-
teerders. De multidisciplinaire samen-
werking en kennisdeling tussen deze 
disciplines staat bij ons hoog in het vaan-
del. Ik ben er enorm trots op dat onze le-
den elk jaar weer cases indienen die de 
hoge kwaliteit van hun dienstverlening en 
onderlinge samenwerking laten zien.’ De 
andere genomineerden voor de Award 
waren Sophista Fusies en Overnames, dat 
bemiddelde bij de verkoop van Groenrijk 
Nieuw Vennep aan Ranzijn en Capital-
mind Corporate Finance Advisory die de 
verkoop van Buisman aan Bencis Capital 
Partners begeleidde.

Meer informatie: www.dcfa.nl

Figuur 4 Gemiddelde EBITDA multiple per sector
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vinden zijn.’
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Opiniepanel

het komt regelmatig voor dat een ondernemer een onverwacht bod 
krijgt op zijn bedrijf. Daarbij zet  de potentiële koper gelijk in op een 
exclusief onderhandelingstraject. Maar moet je daar als verkopende 
ondernemer wel in meegaan? Daarom deze keer de stelling:

Serieus onderzoeken

In het MKB zal niet zo vaak een onver-
wacht concreet bod plaatsvinden. In 

plaats hiervan wordt ‘op de deur geklopt’. 
Afhankelijk van de situatie (leeftijd, geen 
opvolging, ziekte.) en wensen (‘cashen’, toe 
aan een nieuwe uitdaging, etc.) van de DGA 
kan deze mogelijk onverwachtse interesse 
aanleiding geven een verkoop nader te on-
derzoeken. Indien de geïnteresseerde partij, 
na verstrekking van een informatiememo-
randum, een gewenste bieding uitbrengt 
met een hoge mate van ‘zekerheid’ voor het 
realiseren van een transactie of bereiken 
van een akkoord op hoofdlijnen op korte 
termijn, kan exclusiviteit worden verstrekt. 
Afhankelijk van een inschatting van de on-
dernemer (en adviseur) kan ook worden ge-
kozen om andere mogelijke kopers te bena-
deren. Bij daadwerkelijke interesse van de 
eerste geïnteresseerde partij zal dit geen re-
den moeten geven om af te haken. Ondanks 
mogelijke onverwachtse interesse zou de 
voorkeur nog steeds moeten liggen bij een 
verkoop met de regie geheel in handen. Een 
geplande verkoop met een uitgedacht exit-
plan zal de kans op een voor de DGA suc-
cesvolle transactie dan ook maximaliseren.

Alexander den Boer
Van Oers Corporate Finance

Geen exclusiviteit geven

Dat is meestal wel de praktijk. Het beste 
bod komt in de regel voort uit een 

zorgvuldig en tijdig voorbereid verkooppro-
ces, waarin de ondernemer zelf het initiatief 
neemt en houdt. In ieder geval nooit bij een 
onverwacht bod exclusiviteit geven voor 
een onderhandelingstraject. Om een on-
verwacht bod op zijn merites te beoordelen, 
kan een waardering van een onafhankelijke 
deskundige helpen. Beter nog is inzicht te 
krijgen in prijzen die voor vergelijkbare 
of soortgelijke ondernemingen binnen de 
sector worden betaald. Prijzen wijken vaak 
(sterk) af van waarderingen. Biedingen 
van een strategische partij kunnen door 
de strategische synergievoordelen hoger 
zijn dan die van een financiële partij. Bij de 
laatste kun je daarentegen vaak nog mee 
profiteren van toekomstige waardegroei, 
omdat deze niet per definitie 100% van de 
aandelen willen verwerven. Aangezien je als 
ondernemer je bedrijf veelal maar één keer 
verkoopt, is het inhuren van een specialist 
zeker aan te raden, ook bij een onverwachte 
bieding.
 
Jurgen van Olphen
TransEquity Network

Aan de bal blijven

Het is inderdaad nog maar de vraag 
of de potentiële koper die het bod 

doet voldoende kennis heeft over de 
onderneming,om te komen tot ‘het beste 
bod’. Ook kunt u als verkoper bij een onver-
wacht bod geen gebruik maken van het ge-
voel van concurrentie. Desalniettemin was 
de potentiële koper voldoende eager om een 
bod te doen. Dat heeft ook zo z’n waarde. 
Goed begrijpen waarom de potentiele koper 
precies geïnteresseerd is in uw onderne-
ming kan, in combinatie met goed proces-
management, helpen toch het maximale uit 
de onverwachte bieding te halen. Voordeel 
is dat het proces discreter is dan een breed 
opgetuigd verkoopproces. Ons advies: be-
oordeel het bod op zijn inhoud. Dit kan al-
leen als u zelf een goede perceptie heeft van 
uw onderneming, haar marktpositie en de 
waarde. En mocht deze potentiële koper 
niet geschikt zijn, dan kunt u altijd alsnog 
over gaan tot een breder verkooptraject. 
Zorg in ieder geval dat u zelf aan de bal blijft 
in het proces. Zo wordt onverwacht niet on-
beheerst.

Aron de Jong
Ten Kate Huizinga Corporate Finance

MET MEDEWERKING VAN HET EXPERTPANEL VAN DE DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION (DCFA)

‘Een onverwacht bod is waarschijnlijk nooit het beste bod’
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TOT € 1.000.000 
MET KNAB 
CROWDFUNding
(overnames)

Om als ondernemer een bedrijfsovername te doen heb je vaak een financiering nodig. Dit kan 
lastig zijn om te regelen. Knab Crowdfunding (overnames) brengt jou als ondernemer in 
contact met Knab klanten die graag investeren in ruil voor een mooi rendement.

125.000 potentiële investeerders (én klanten) 

Knab investeert altijd 10% mee  

Ontvang een mediapakket (t.w.v. € 1.000)

Contact

Mail naar crowdfunding@knab.nl o.v.v. Crowdunding Overnames. 
We sturen je dan een hand-out met alle informatie toe. Als je je 
telefoonnummer e-mailt nemen we graag contact met je op!

Financiering bij overnames

Je wilt natuurlijk dat een bedrijfsovername discreet verloopt. Hierdoor is het onder normale 
omstandigheden lastig om je financiering direct aan ‘de crowd’ aan te bieden. Daarom financieren 
we de overnamesom maximaal 2 maanden vooruit. In deze 2 maanden breng je de totale verkregen 
overbruggingsfinanciering alsnog naar ons crowdfundplatform. 

In deze 2 maanden regel je alles voor een succesvolle crowdfundcampagne met maximale 
marketingwaarde. Knab regelt – samen met Collin Crowdfund – deze (voorfinanciering) in 
combinatie met een reguliere Knab Crowdfundlening.
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‘Payrolling zorgt voor 
groei en continuïteit’
payrolling is een interessante optie voor snelgroeiende 
bedrijven die flexibel willen blijven. Of voor ondernemers 
die zich willen concentreren op hun vak. Toch bestaan er 
een paar hardnekkige misverstanden over payrolling. En 
dat is jammer, want daarmee worden in sommige 
gevallen ondernemerskansen gemist. 

De Nederlandse economie draait 
weer op volle toeren. En daarmee 
neemt ook de behoefte aan per-

soneel weer toe. Maar veel ondernemers 
zijn nog steeds voorzichtig met het aanne-
men van nieuwe medewerkers. Want de 
crisis ligt nog vers in het geheugen. Menig 
ondernemer heeft toen moeten ervaren 
hoe complex en kostbaar het werkgever-
schap is en hoe belangrijk flexibiliteit is. 
Voor die bedrijven kan payrolling een in-
teressante optie zijn, meent Maurice 
Rojer, adjunct-directeur van de Algemene 
Bond Uitzendondernemingen (ABU), met 
560 aangesloten bedrijven de grootste be-
langenbehartiger van arbeidsmarktinter-
mediairs in de flexbranche.  Rojer: ‘Pay-
rolling is een gespecialiseerde vorm van 
HR-dienstverlening, waarbij de opdracht-
gever zelf verantwoordelijk is voor de 
werving en selectie van werknemers, 
maar de werknemer in dienst is bij een 
payrollorganisatie. Die betaalt zijn salaris, 
pensioen, verzekeringen en is verant-
woordelijk voor de personeelsadministra-
tie, scholing en begeleiding bij ziekte’. 
Volgens Rojer kiezen ondernemers voor 

payrolling om flexibel te blijven. ‘Vooral 
in situaties waarin het (nog) niet mogelijk 
is om een vast contract aan te bieden, kan 
payrolling uitkomst bieden. Daarnaast 
wordt de ondernemer ontzorgt van een 
aantal zaken die samenhangen met het 
werkgeverschap.’

Flexibele schil
In Nederland kiezen ondernemers steeds 
vaker voor payrolling als onderdeel van 
de flexibele schil van hun personeelsbe-
stand. Inmiddels hebben zo´n 200.000 
medewerkers een payrollcontract en dat 
aantal zal naar verwachting de komende 
jaren toenemen. Rojer: ‘Payrolling maakt 
onderdeel uit van de algemene trend van 
flexibilisering van de arbeidsmarkt. 
Daarbij gaat het inmiddels om bijna veer-
tig procent alle werknemers in Neder-
land. Dat is inclusief alle tijdelijke con-
tracten, nul-uren contracten en ZZP’ers.’

Net als bij uitzenden en detacheren is 
de basis van payrolling een uitzendover-
eenkomst: als de opdracht ophoudt, is 
dat in principe ook het einde van de rela-
tie tussen opdrachtgever en werknemer. 

Die werknemer blijft dan in dienst van de 
payroll- of uitzendbedrijf, dat verant-
woordelijk is voor het zoeken van ander 
werk. Het grote verschil met uitzenden en 
detacheren is dat bij payrolling de op-
drachtgever zelf de werving en selectie 
doet en dat het in het algemeen om een 
langdurige relatie gaat.  

Payrolling wordt vooral ingezet in secto-
ren als horeca, groot- en detailhandel, in-
dustrie en onderwijs. Daarbij heeft elke or-
ganisatie weer zijn eigen motieven om 
gebruik te maken van payrolling. In de ho-
reca en detailhandel betreft het vaak kleine 
werkgevers die zelf ook meewerken in het 
bedrijf. Rojer: ‘Dat soort ondernemers zit 
meestal niet te wachten op tijdrovende za-
ken als  loonadministratie of het bijhouden 
van personeelsdossiers. Die werkzaamhe-
den besteden ze graag uit, om hun handen 
vrij te houden voor hun vak en het bijbeho-
rende ondernemerschap.’

Goed geregeld
Net als uitzenden en detacheren is pay-
rolling, dat overigens al ruim twintig jaar 
bestaat, gewoon een reguliere en legitie-
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me vorm van flexibel HR-beleid. Toch is 
payrolling de afgelopen jaren regelmatig 
negatief in het nieuws. Bedrijven zou-
den payrolling gebruiken als constructie 
om van hun vaste personeel af te komen. 
Daarnaast zouden payrollmedewerkers 
mindere arbeidvoorwaarden krijgen dan 
vaste medewerkers en bijvoorbeeld ook 
geen pensioen opbouwen. Maar volgens 
Rojer gaat het hier om aantal hardnekkige 
misverstanden. Rojer: ‘In de begintijd is 
er wel een aantal incidenten geweest met 
malafide bedrijfjes, maar dat is inmiddels 
allemaal allang weer rechtgetrokken. De 
payrollovereenkomst valt onder de defi-
nitie van de uitzendovereenkomst. Daar-
bij zijn de bestaande bedrijfstak-cao’s 
voor uitzendkrachten ook van toepassing 
voor payrollbedrijven. Payrollkrachten 
krijgen vanaf de eerste werkdag dezelfde 
beloningselementen als vaste mede-

werkers die hetzelfde werk doen bij de 
inlener en kunnen rekenen op een werk-
gever waar zaken als de arbeidsovereen-
komst, de verloning, en de uitvoering van 
het werkgeverschap goed geregeld zijn. 
Veelal zelfs beter en professioneler dan 
bij een gemiddelde MKB-onderneming’.  
  En ook het idee dat payrolling een ma-
nier zou zijn om van het vaste personeel 
af te komen, bijvoorbeeld bij een reor-
ganisatie of bedrijfsovername, is volgens 
hem onzin. Rojer: ‘Er gelden strenge 
ontslagregels. Payrollwerkgevers die 
werk nemers overnemen zijn daaraan 
gehouden en zullen bestaande arbeids-
contracten moet respecteren. En zonder 
instemming van de werknemer kan daar 
niet zomaar iets aan veranderen.’  

Groeikansen
De verwachting is dat de komende jaren de 

flexibilisering van de arbeidsmarkt verder 
zal toenemen. Het werkgeverschap wordt 
steeds complexer en intensiever, daarom 
neemt de behoefte aan ontzorging van de 
ondernemer toe. Er zullen daartoe ook al-
lerlei nieuwe vormen van HR-dienstverle-
ning ontstaan, die inspelen op die behoefte. 
Op dit moment heeft nog zo’n zestig pro-
cent van alle werknemers in Nederland een 
vast contract. Maar de verwachting is dat 
binnen afzienbare termijn het omslagpunt 
wordt bereikt en meer dan de helft van alle 
werknemers in de flexschil zullen zitten. 
Naast uitzenden en detachering zal dat ook 
een toenemend aantal payrollers zijn. 
Rojer: ‘Payrolling biedt groeikansen, vooral 
voor starters en snelgroeiende bedrijven. 
Daarnaast krijgen die ondernemingen 
meer ruimte om zich te richten op hun 
corebusiness. Payrolling laat ondernemers 
ondernemen’.

‘Payrolling biedt groeikansen, ondernemingen krijgen 
meer ruimte om zich te richten op hun corebusiness. 
Payrolling laat ondernemers ondernemen’.

Maurice Rojer
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Sectormonitor Zakelijke Dienstverlening

Overnamekansen
de zakelijke dienstverlening is al enkele jaren de 
sector met de hoogste omzetgroei en correleert sterk 
met de Nederlandse economie in het geheel. 
Daarnaast is de sector goed voor twintig procent van 
alle bedrijfsovernames in Nederland.

De zakelijke dienstverlening is met 
ruim 330.000 bedrijven een van 
de grootste sectoren van de Ne-

derlandse economie. De sector heeft al 
enkele jaren de hoogste absolute omzet-
groei; zo kwam de volumegroei tussen 
2014 en 2016 uit op gemiddeld 5% per 
jaar. Voor 2017 wordt een volumegroei 
van 3% verwacht. Ook op het gebied van 
bedrijfsovernames heeft de sector een 
groot aandeel. Volgens de meest recente 
Brookz Overname Barometer speelde 
vorig jaar twintig procent van het totaal 
aantal bedrijfsovernames zich af in de za-
kelijke dienstverlening. Overnames in de 
zakelijke dienstverlening hebben in be-
langrijke mate te maken met het uitbrei-
den van de werkzaamheden en het ver-
groten van het klantenbestand. Daarbij 
blijven de verschillen tussen deelbranches 
in de zakelijke dienstverlening groot.

#1 ICT-Dienstverlening
Er zijn in Nederland ongeveer 265.000 
mensen werkzaam in de ICT. De sector 
ziet al meerdere jaren positieve groei 
door een toenemende vraag voor cloud-
diensten en (data) security. De markt 
bestaat uit bijna 58.000 ICT-dienstverle-

ners, waaronder circa 47.000 zelfstandi-
gen. Hierdoor is er sprake van een sterke 
versnippering van de sector, waarin het 
aantal overnames door het gunstige eco-
nomische klimaat en de lage rentestand 
zijn toegenomen. Volgens Maarten Vij-
verberg, adviseur bij Clifton Finance, 
bestaat het overgrote gedeelte van de sec-
tor uit bedrijven met een omzet van een 
paar miljoen euro tot 10 miljoen euro. 
‘Veel bedrijven hikken er tegenaan om op 
eigen kracht dat extra stapje naar boven 
te zetten, een overname kan in zo’n geval 
uitkomst bieden.’ 

Schaalvergroting brengt echter ook ri-
sico’s met zich mee. Zo moeten kleine be-
drijven met groeiambities, niet vergeten 
waar ze in eerste instantie zo succesvol 
mee zijn geworden. Terwijl grote partijen 
in de ICT-dienstverlening diep in het ach-
terland proberen te penetreren, zijn regi-
onale bedrijven in de sector vooral bezig 
op te schalen. 

De toenemende drang naar schaalver-
groting vanuit de sector brengt een ver-
hoogd aantal fusies en overnames met zich 
mee. Toch blijft de gemiddelde klant vol-
gens Maarten Vijverberg geen voorstander 
van grote spelers en blijkt maatwerk vaak 

een belangrijke reden om toch te kiezen 
voor een kleinere speler. Kleine onderne-
mingen blijven daarom volgens hem vaak 
afhankelijk van de sales- en workforce. 
Met het juiste personeel is een kleine ICT-
dienstverlener echter wel in staat om in 
korte tijd, snel te groeien. De gehanteerde 
verkoopprijs bij overname van een ICT-
dienstverlener is hierdoor vaak gebaseerd 
op het groeipotentieel, vooral in sommige 
rendabele niches kwamen verschillende 
adviseurs gehanteerde multiples tegen van 
boven de tien x EBITDA. 

#2 Accountants- & administratie-
kantoren
Bij accountants- & administratiekan-
toren nam de omzet in 2016 met 6,3% 
toe, het hoogste groeicijfer sinds 2005. 
Accountants profiteren van de aange-
trokken economie, een stijging van het 
aantal private investeringen en een lage 
rentestand. Toch is er onweer op komst; 
door de toenemende digitalisering wordt 
het voor bedrijven in de branche steeds 
makkelijker het werk van accountants- & 
administratiekantoren te vervangen door 
(online) administratie- en controlepak-
ketten. Ook staan de tarieven van boek-
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houd- en samensteldiensten de afgelopen 
jaren flink onder druk. Zo stelt de Rabo-
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bureaus in een niche van de markt. Door 

een daling van de gemiddelde omzet per 
klant leiden veel kantoren in de sector 
aan overlevingsdrang. Steeds meer ac-
countants- & administratiekantoren pro-
beren door middel van overnames het 
klantenbestand te vergroten en/of het 
aanbod te verbreden

Volgens Arjen Schutte van Full Fi-
nance Consultants, is naast de vraag ook 
het aanbod van bedrijfsovernames in de 
sector toegenomen. Leeftijd is volgens 
Schutte de belangrijkste reden; het ont-
breekt aan interesse vanuit de jongere 
generatie accountants om oudere part-
ners op te volgen. ‘Omdat er vanuit het 
kantoor zelf niemand ambitie heeft om 
de zaak over te nemen, komt het meestal 
aan op een fusie met een ander kantoor.’ 
Een andere reden is volgens Schutte het 
goodwill-systeem en de hoge kosten die 
daarmee gepaard gaan bij de overname 
van een accountants- of administratie-

kantoor. Deze maken het voor de jonge 
generatie lastig financiering te vinden om 
een kantoor over te nemen.

#3 Uitzendbureaus
In Nederland heeft ruim 70 procent van 
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creëerde 34.000 banen, kwamen er vol-
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stand.

Volgens Duncan Eduard van Iris Cor-
porate Finance, zijn de grote partijen in 
de uitzendbranche momenteel op over-
namejacht, vooral om marktaandeel te 
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Sectormonitor Zakelijke Dienstverlening
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korte tijd, snel te groeien. De gehanteerde 
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kopen. Een tweede reden om andere uit-
zendbedrijven over te nemen is  het hoofd 
te kunnen bieden aan de toenemende 
margedruk en prijsconcurrentie. Veel uit-
zenders proberen met behulp van over-
names ook het aanbod in medewerkers te 
verbreden. Zo nam Randstad in decem-
ber 2016 bijvoorbeeld voor 65 miljoen 
euro het Amersfoortse advies- en deta-
cheringsbureau voor overheidspersoneel, 
BMC over.

De digitalisering laat ook onder de uit-
zenders zijn sporen achter. Het automa-
tiseren van steeds meer processen zorgt 
voor minder vraag naar een uitgebreide 
backoffice en een daling van het aantal 
medewerkers. Het gebruik van ICT wordt 
van steeds groter belang en bij overna-
mes wordt steeds vaker gekeken naar de 
synergie tussen de backoffices en geauto-
matiseerde systemen van de verschillen-
de partijen. Toch blijft de uitzendbranche 
volgens Eduard een ‘peoples business’ en 
blijft de cultural fit tussen twee uitzen-
ders de belangrijkste factor voor een suc-
cesvolle overname. 

#4 Facilitaire Dienstverlening

Dagelijks zijn er ongeveer 120.000 men-
sen actief in de schoonmaakbranche. Van 
de ruim 13.000 actieve ondernemingen 
heeft 97 procent van de bedrijven 20 me-
dewerkers of minder in dienst. Vanwege 
de lage toetredingsdrempels kent de 
branche een groot aantal startende on-
dernemers. Vaak volstaan enkele jaren 
praktische ervaring, vertrouwen in eigen 
kunnen en een netwerk van potentiële 
klanten. De facilitaire dienstverlening be-
staat vooral uit kleine ondernemingen, 
met een paar grote spelers aan de top. 
Huib van Vliet van Claasen Molenbeek 
ziet een duidelijke trend naar schaalver-
groting bij de schoonmaakbedrijven. Dit 
heeft volgens hem maken met de over-
headkosten, deze zijn makkelijker op te 
vangen wanneer een facilitaire dienstver-
lener groter is. De noodzaak tot het op-
vangen van overheadkosten heeft te ma-
ken met een afnemende vraag naar 
schoonmaakdiensten vanuit de markt. 
Door het nieuwe werken en de structurele 
leegstand van kantoorruimte, is het aan-
tal schoon te maken m² de afgelopen ja-
ren sterk verminderd. Grote bedrijven 
proberen deze problemen volgens Gerda 

Nobel van De Overname & Opvolging Re-
gisseur, het hoofd te bieden door het 
klantenbestand uit te breiden en kralen te 
rijgen. Nobel: ‘Aan de bovenkant van de 
markt is er een beweging gaande naar het 
aanbieden van een totaalpakket aan op-
lossingen, terwijl aan de onderkant een 
beweging plaatsvindt naar kleinschalig-
heid en specialisatie.’

Door deze ontwikkelingen is volgens 
zowel van Vliet als Nobel een heuse 
consolidatieslag gaande in de facilitaire 
dienstverlening. Vooral de grote partij-
en zijn erg actief op overnamejacht, een 
voorbeeld hiervan is CSU, dat alleen al in 
2016 zowel het Amsterdamse BHS Group 
Professionals (750 medewerkers) en het 
Rotterdamse Nieuwwest Schoonmaak 
(ruim 200 medewerkers) overnam. Vol-
gens van Vliet heeft de sector profijt van 
een flinke imagoverbetering. Waar de 
branche vroeger bekend stond om zwart 
werk en buitenlanders is het tegenwoor-
dig een keurige sector geworden, zelfs 
aantrekkelijk voor partijen van buiten 
de facilitaire dienstverlening. Dit werd in 
oktober 2016 onderstreept door Bencis 
Capital Partners uit Amsterdam dat een 
meerderheidsbelang nam in EW Facility 
Services en hiermee de eerste durfinves-
teerder werd met een meerderheidsbe-
lang in een facilitaire dienstverlener.

4.080
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Écart Invest 1 B.V. combineert 
sinds 1993 de professionaliteit 
van een participatiebedrijf met 
de slagvaardigheid en expertise 
van ervaren onder nemers. 
Wij investeren met oog voor 
continuïteit en groei.

Een participatie gaan wij aan voor onbe-

paalde tijd en voor eigen rekening en risico.

Het accent ligt op middelgrote Nederlandse 

bedrijven met ICT, HR dienstverlening 

en de verpakkingsindustrie als speerpunt 

Écart Invest 1 BV  |  Javastraat 78  |  2585 AS Den  Haag  |  T 31 (0)70 355 47 88  |  E info@ecart.nl  |  www.ecart.nl

sectoren. Onze investeringen - in de vorm van aandelen en achtergestelde 

leningen - variëren van EUR 1,0 tot EUR 6,0 miljoen per participatie.

Wij geloven in puur ondernemen. Reden waarom Écart samenwerking zoekt 

met ervaren ondernemers. Ondernemers die financieel commitment tonen, 

een heldere koers uitzetten en focus houden. Zij durven zich te onderscheiden 

en werken aan de ontwikkeling van hun bedrijf.

Het ondernemen laten wij aan de ondernemer. Wij op onze beurt doen waar 

wij goed in zijn. Afgezien van kapitaal, bieden wij de kennis, het netwerk en 

de competenties die nodig zijn om de groei van bedrijven te stimuleren en te 

begeleiden. Voor overnames waarbij management van buitenaf moet worden 

aangetrokken, ontwikkelde Écart een methode die voor zowel verkoper als 

toetredend management interessant is. 

 “Écart biedt een goede uitgangspositie voor 
internationale groei. We zijn succesvol in 
het ontwikkelen en vermarkten van onze 
software oplossingen en ondervinden 
hierbij support van Écart. Sowieso is de 
aanpak van Écart - waarbij directies hun 
beslissingspositie behouden -  een basis 
voor een gezonde relatie.”
Eric-Jan van Leeuwen, 
oprichter-CEO van Login International Group

Puur ondernemend
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Voor Stephan Snijders (37) was één 
ding van jongs af aan duidelijk: ooit 
zou hij een eigen bedrijf gaan leiden. 

Toch besloot hij na zijn studie aan Nyenrode 
en Tias Tilburg eerst bij het grote bedrijfs-
leven aan de slag te gaan. In eerste instantie 
bij CSM Biochemicals en later als business 
controller bij FrieslandCampina. In die laat-
ste baan mocht hij ook een tijdje meerdere fabrieken aansturen 
– en dat smaakte naar meer. Snijders: ‘Het was precies wat ik 
wilde: het leiden van een productiebedrijf. Ik kreeg ook veel 
vrijheid om aan de knoppen zitten, maar uiteindelijk blijf je 
toch een ondernemer in loondienst.’ 

Het was voor Snijders wel de trigger voor een volgende stap; 
hij besloot zijn baan op te zeggen en verder te gaan als interim 
manager. Snijders: ‘Ik miste op dat moment het gouden idee 
en had ook geen geld om een bedrijf over te nemen. Door mij 
een aantal jaren te verhuren als interimmanager, heb ik bij 
veel bedrijven in de keuken gekeken en ondertussen wat geld 
opzij kunnen leggen.’

Ervaring is essentieel
Twee jaar geleden meldde Snijders zich bij Marktlink en gaf de 
overnameadviseur de opdracht om voor hem uit te kijken naar 
een productiebedrijf dat een opvolger zocht. Snijders sprak ge-
durende twee jaar met verschillende bedrijven, een enkele 
keer kwam het zelfs tot een bieding, maar het ketste om ver-
schillende reden elke keer weer af. Snijders: ‘Te hoge vraag-
prijs, geen klik met de ondernemer, onvoldoende groeipoten-
tieel. Het is ook belangrijk om ervaring op te doen in dit soort 
processen. Je moet eerst een aantal bedrijven hebben gezien 
voordat je er zeker van bent dat je de juiste gevonden hebt.’ 

Dat juiste bedrijf bleek voor Snijders uiteindelijk de kaar-
senfabriek Van Uden Kaarsen uit Schijndel te zijn. Het bedrijf 
was in 1985 opgezet door Jos van Uden en zijn vrouw en was 

in de eerste jaren vooral gericht op de 
productie van kaarsen voor de kerkelijke 
markt. Na het overlijden van Van Uden 
senior in 2002 kwam het bedrijf in handen 
van zoons Roan en Maurice. De broers 
bouwden de afgelopen jaren het bedrijf uit 
tot een gestroomlijnd productiebedrijf met 
15 medewerkers, dat inmiddels met het 

eigen merk ‘Q-Lights®’ ook een begrip is in de horecabranche. 
Hoewel er genoeg mogelijkheden zijn voor het bedrijf, 

gaven de broers zelf aan toe te zijn aan nieuwe uitdagingen. De 
broers Van Uden en Snijders raakten oktober 2016 voor het 
eerst met elkaar in gesprek en 3,5 maand later zaten ze bij de 
notaris. Snijders: ‘Door mijn ervaring wist ik dat Van Uden het 
bedrijf was dat ik zocht. Er waren meer kapers op de kust, 
maar ik kon snel handelen, dat gaf vertrouwen. Bovendien was 
er een goede klik met de beide broers, blijft de naam ‘Van 
Uden Kaarsen’ bestaan en is er continuïteit voor het personeel. 
Dat waren essentiële punten voor de verkopers.’

Groeimogelijkheden
Snijders komt binnen in een goed geolied bedrijf. Toch blijven 
de verkopende broers de eerste periode nauw betrokken bij 
het bedrijf om tot een goede overdracht te komen. Volgens 
Snijders liggen er voor Van Uden Kaarsen nog genoeg groei-
mogelijkheden, te beginnen in Nederland. Snijders: ‘De inter-
ne processen zijn inmiddels goed geprofessionaliseerd, het 
bedrijf is klaar om de volgende stap te maken. Daarbij kijken 
we hoe we de positie van Van Uden Kaarsen in de horeca ver-
der kunnen laten groeien en of we de producten kunnen ver-
nieuwen of introduceren in aanpalende markten als retail en 
giftshops. Het uiteindelijk doel is dat we Van Uden Kaarsen 
laten groeien naar een allround internationale speler in de 
business to business-markt voor kaarsen. Daar kunnen we 
voorlopig wel even mee vooruit’.

STEPHAN SNIJDERS HAD EEN ONDERNEMERSDROOM, 
maar miste het gouden idee om zelf te starten. 
Na vijftien jaar internationaal bedrijfsleven had 
hij voldoende ervaring en geld om een bedrijf over 
te nemen. Sinds kort is hij de trotse eigenaar van 
Van Uden Kaarsen uit Schijndel.

Kaarsenmaker
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tekst PETER RIKHOF / fotografi e SIETSKE RAAIJMAKERS

Deal: MBI Van Uden Kaarsen
Omvang: 15 FTE
Koper: Stephan Snijders
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Sinds: Januari 2017
Financiering: Eigen middelen en 
bank
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Toch besloot hij na zijn studie aan Nyenrode 
en Tias Tilburg eerst bij het grote bedrijfs-
leven aan de slag te gaan. In eerste instantie 
bij CSM Biochemicals en later als business 
controller bij FrieslandCampina. In die laat-
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er een goede klik met de beide broers, blijft de naam ‘Van 
Uden Kaarsen’ bestaan en is er continuïteit voor het personeel. 
Dat waren essentiële punten voor de verkopers.’

Groeimogelijkheden
Snijders komt binnen in een goed geolied bedrijf. Toch blijven 
de verkopende broers de eerste periode nauw betrokken bij 
het bedrijf om tot een goede overdracht te komen. Volgens 
Snijders liggen er voor Van Uden Kaarsen nog genoeg groei-
mogelijkheden, te beginnen in Nederland. Snijders: ‘De inter-
ne processen zijn inmiddels goed geprofessionaliseerd, het 
bedrijf is klaar om de volgende stap te maken. Daarbij kijken 
we hoe we de positie van Van Uden Kaarsen in de horeca ver-
der kunnen laten groeien en of we de producten kunnen ver-
nieuwen of introduceren in aanpalende markten als retail en 
giftshops. Het uiteindelijk doel is dat we Van Uden Kaarsen 
laten groeien naar een allround internationale speler in de 
business to business-markt voor kaarsen. Daar kunnen we 
voorlopig wel even mee vooruit’.

STEPHAN SNIJDERS HAD EEN ONDERNEMERSDROOM, 
maar miste het gouden idee om zelf te starten. 
Na vijftien jaar internationaal bedrijfsleven had 
hij voldoende ervaring en geld om een bedrijf over 
te nemen. Sinds kort is hij de trotse eigenaar van 
Van Uden Kaarsen uit Schijndel.

Kaarsenmaker

deal 01

tekst PETER RIKHOF / fotografi e SIETSKE RAAIJMAKERS

Deal: MBI Van Uden Kaarsen
Omvang: 15 FTE
Koper: Stephan Snijders
Adviseur: Marktlink
Sinds: Januari 2017
Financiering: Eigen middelen en 
bank

Stephan Snijders. Van Uden Kaarsen



22 | brookz | voorjaar 2017

Erik Boomsma (59) had al een impo-
sante carrière achter de rug, voordat 
hij zes jaar geleden het besluit nam 

alsnog een bedrijf over te nemen. Ooit begon-
nen als beroepsmilitair bij de Luchtmacht, 
stapte hij na tien jaar over naar het bedrijfs-
leven, om daar vervolgens een aantal stevige 
management- en directiefuncties te vervullen. 
Tussendoor zette hij ook nog een eigen bedrijf 
op dat hij succesvol wist te verkopen. Maar in 
zijn laatste baan als exportdirecteur bij een groothandel in 
afvalbakken ontstond er steeds vaker verschil van mening over 
de strategische visie met de zittende DGA. Toen hij vanaf 2010 
vervolgens ging solliciteren bij andere bedrijven, kwam hij er-
achter dat er niemand meer op een vijftiger zat te wachten. 
Toevallig kwam hij een oude relatie tegen, die inmiddels bij 
MTH Corporate Finance werkte. Boomsma: ‘Deze adviseur was 
ooit mijn accountant toen ik een aantal jaren een eigen bedrijf 
had. Inmiddels was hij overnameadviseur en samen met hem 
ben ik op zoek gegaan naar een bedrijf waar ik mij kon in  ko-
pen.’

Vier aandeelhouders uitkopen
Die zoektocht naar een geschikt bedrijf zou uiteindelijk ruim 
twee jaar duren. Boomsma: ‘Ik heb in die periode verschillen-
de bedrijven bekeken en één keer zelfs een bieding gedaan. 
Maar telkens ging het niet door. Te duur, te weinig groeipoten-
tieel of een eigenaar die, als puntje bij paaltje kwam, toch niet 
aan mij wilde verkopen.’ Tot hij in 2012 in contact kwam met 
Pool Trading uit Sliedrecht. Deze internationale groothandel, 
opgericht in 1994, is gespecialiseerd in de handel in gebruikte 
(tweedehands) dieselmotoren, generatorsets en transmissies 
en levert onderdelen aan maritieme en industriële bedrijven. 

Het bedrijf had op dat moment vijf aandeelhouders met ieder 
twintig procent van de aandelen, waarvan er twee actief waren in 
het bedrijf. Eén van de actieve aandeelhouders wilde vanwege 
zijn leeftijd stoppen en ook de drie stille aandeelhouders waren 

bereid hun belang te verkopen. Het leidde 
tot een onder handelingsproces dat ruim 
een jaar duurde. Boomsma ‘Ik had zelf op 
dat moment onvoldoende fi nanciële mid-
delen om de transactie te fi nancieren en 
moest op zoek naar een investeerder. Die 
vond ik uiteindelijk in MKB Fonds, een 
participatiemaatschappij uit Amsterdam, 
die zich met name richt op het fi nancieren 
van buy-outs en bedrijfsopvolgingen. Een 

prettige partij waar ik snel zaken mee kon doen.’
Het leidde in 2013 tot een deal waarbij de aandelen werden 

herschikt over Boomsma (35%), de zittende aandeelhouder 
Dirk Blom (15%) en MKB Fonds (50%). In de jaren die volgen-
den ging de nieuwe directie ijverig aan de slag om een paar 
grote verbeterslagen door te voeren. Zo werden alle processen 
geautomatiseerd met een nieuw ERP-systeem, werd er voor 
het eerst serieus werk gemaakt van internetmarketing en werd 
het internationale salesnetwerk verder uitgebreid. Boomsma: 
‘We hebben vrij consequent alle actiepunten doorgevoerd die 
we in ons eerste businessplan hadden opgenomen. Het resul-
taat was een winstgroei van 45% in drie jaar en een bedrijf met 
6 miljoen omzet en 12 medewerkers.’ 

Meerderheidsbelang
Als gevolg van deze goede ontwikkelingen was Boomsma vori-
ge maand in staat om met behulp van de bank het aandeel van 
MKB Fonds helemaal terug te kopen. Daarmee hebben Boom-
sma en Blom het hele aandelenpakket in handen, waarbij 
Boomsma met zeventig procent een meerderheidsbelang 
heeft. Boomsma: ‘Achteraf gezien is het toch wonderlijk hoe 
het allemaal is gegaan. Toen ik in 2013 aangaf geïnteresseerd 
te zijn in Pool Trading bleken er nog 117 andere partijen zich te 
hebben gemeld. Daarnaast krijgt MKB Fonds per jaar drie-
honderd aanvragen en fi nanciert maar vijf of zes transacties. 
Toch heb ik de kans gekregen om Pool Trading over te nemen. 
Daar ben ik alle partijen nog elke dag dankbaar voor.’

ERIK BOOMSMA, WAS DE VIJFTIG AL RUIM GEPASSEERD toen 
hij zich in 2013 inkocht in Pool Trading, een groot-
handel uit Sliedrecht. Onlangs kocht Boomsma 
participatiemaatschappij MKB Fonds uit, waar-
door hij de meerderheid van de aandelen in handen 
kreeg. ‘Het is wonderlijk zoals het gelopen is.’

Pooltrader

deal 02

tekst PETER RIKHOF / fotografi e SIETSKE RAAIJMAKERS

Deal: Overname Pool Trading
Omvang: 6 miljoen, 12 FTE
Koper: Erik Boomsma
Adviseur: MKB Fonds en MTH 
Corporate Finance (koper), 
Marktlink (verkoper)
Sinds: Januari 2017
Financiering: Eigen middelen en 
bank 

Erik Boomsma. Pool Trading
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groei, financiering & bedrijfsovername nieuws PeRsOneeLwaaRdeRing seCTORMOniTOR q&a

René Frijters (1960) studeerde bedrijfs
informatica aan de Hogeschool voor Econo
mische Studies in Amsterdam. Na zijn studie 
was hij reserve officier bij de Koninklijke Marine 
tussen 1981 en 1984. Daarna werkte René 
Frijters twaalf jaar lang als ICTconsultant bij 
verschillende bedrijven, waaronder ook een 
aantal banken. In 1996 begon René Frijters 
samen met Peter Verhaar VEB BottomLine, 
welke al snel uitgroeide tot Alex Vermogens
bank. In 2007 werd Alex, met Frijters als CEO,  
verkocht aan Binck Bank (Rabobank). In 2009 
werkte René Frijters een aantal maanden als 
directeur Sparen en Beleggen voor de DSB 
Bank. In 2010 richtte René Frijters de online 
bank Knab op, een online bank met inmiddels 
125.000 klanten.
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U had ook een hamburgerrestaurant kunnen beginnen?
‘Dat denk ik niet, maar de financiële dienstverlening 
is voor mij nooit een bewuste keuze geweest. Ik werk-
te als IT-consultant veel voor banken en verzekeraars 
en zo ben ik eigenlijk een beetje in dat wereldje te-
recht gekomen. Tijdens mijn opdrachten zag ik dat 
je bepaalde processen veel efficiënter en klantvrien-
delijker kon organiseren. Daar is het eigenlijk mee 
begonnen.’

Wat zijn volgens u de paralellen tussen uw eerste 
bedrijf Alex dat u in 1999 hebt opgericht en Knab?
‘Het zijn op de eerste plaats allebei financiële dienst-
verleners. En de aanleiding om ermee te beginnen, 
was dat de bestaande partijen dachten dat ze een on-
aantastbare positie hadden. Daardoor werd er zeer 
inefficiënt gewerkt, nauwelijks geïnnoveerd en aan 
de klant had men weinig boodschap. Want die kon 
immers toch nergens anders naar toe. Een andere pa-
rallel was dat iedereen beide keren tegen mij zei: dat 
lukt je nooit.’

En dan denkt u: dat zullen we nog wel eens zien…
‘Zoiets ja. Hoe meer weerstand, hoe meer ik de 
schouders eronder zet, zo zit ik wel een beetje in el-
kaar. Je moet ook een lange adem hebben, het kost 
je al snel een paar jaar voordat het een beetje tractie 
krijgt. Maar het belangrijkste is dat je onvoorwaarde-
lijk geloofd in je concept. In die zin ben ik een evan-
gelist.’ 

U zet zich met Knab af tegen de gevestigde orde, 
maar toch heeft u Aegon erbij betrokken als foun-
ding partner. Waarom?
‘Naast het feit dat Aegon voor de funding heeft ge-
zorgd, konden we via Aegon vrij snel een bankver-
gunning krijgen. Dat had ons anders minimaal twee 
jaar gekost. Als we die vergunning al hadden gekre-
gen. Want na het debacle ICESAVE en DSB Bank 
waren ze bij de Nederlandse Bank uiterst voorzichtig 
met het verlenen van nieuwe vergunningen.’ 

Over DSB Bank gesproken: u heeft daar zelf in 2009 
ook nog een blauwe maandag gewerkt als directeur 

‘Ik ben een evangelist’

tekst Peter rikhoF / fotografie MArCeL BAkker

select

rené frijters richtte zeven jaar geleden 
Knab op, omdat hij vond dat de groot-
banken hun klanten ernstig verwaar-
loosden. Anno 2017 heeft Knab zelf 
125.000 klanten, waarvan de helft  
bestaat uit ondernemers en ZZP’ers.  
‘We gaan van bank naar platform.’

René Frijters is wat je noemt een gamechan-
ger. In 1996 begon de voormalige IT-expert 
samen met Peter Verhaar online broker VEB 

Bottom-Line, in 1999 omgedoopt tot Alex Vermo-
gensbank. Het idee was dat particuliere beleggers op 
dezelfde manier moesten kunnen beleggen als profes-
sionele beleggers; zelfstandig en tegen lage kosten via 
internet. Alex zette de toenmalige beleggingswereld 
op zijn kop en groeide al snel naar 130.000 klanten. 
Tot aan 2007, het jaar waarin Alex Vermogensbank 
voor 380 miljoen euro werd verkocht aan Binck Bank. 
Na een half jaar sabbatical ging Frijters in 2009 aan 
de slag als directeur Sparen en Beleggen bij de DSB 
Bank. Drie maanden later was hij alweer vertrokken, 
omdat hij naar eigen zeggen bij Scheringa ‘zijn am-
bities niet waar kon maken’. In 2010 richtte Frijters 
Knab op, een nieuwe bank, maar dan andersom, met 
de K van klant voorop. Want volgens Frijters zijn de 
traditionele grootbanken te veel gericht op het verko-
pen van producten en wordt de klant nog steeds ern-
stig verwaarloosd. Frijters: ‘Bij ons draait alles om de 
klant. Wij zien ons zelf ook niet als een bank, maar als 
een financieel platform’. 

U roept in alle interviews dat u geen verstand heeft van 
bankieren, maar toch heeft u inmiddels al twee keer 
een nieuwe bank opgericht. Hoe moet ik dat zien?
‘Dat is ook echt zo. Ik heb van huis uit een IT-achter-
grond, maar houd ook erg van klanten. Daarnaast 
vind ik het leuk om een cultuur te creëren waarin je 
met zijn allen een winnend bedrijf neerzet. Zowel 
Alex en Knab zijn échte dienstverleners, waarin IT 
natuurlijk een grote rol speelt, maar het gaat om 
meer. Het gaat om optimale klantbediening.’

Q&ARené FRijteRs. Knab.
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Sparen en Beleggen. Wat dacht u: foute boel, weg-
wezen hier? 
‘Ik heb er 100 dagen gewerkt, maar ik wist al na hon-
derd uur dat het niet goed zou gaan met DSB Bank. 
En dat was niet vanwege de verkeerde producten die 
ze verkochten, want dat deden alle andere banken 
ook. Maar het lag veel meer aan de manier waarop 
Dirk de IT aanpakte. Dat was zo conservatief alle-
maal, alleen het hoognodige werd gedaan. Daarnaast 
had hij een back-office waar wel honderdvijftig man 
rondliep, terwijl ik dat ook met tien goede medewer-
kers had afgekund. Maar Dirk ging voor goedkope 
arbeidskrachten en niet voor kwaliteit. En dan ga je 
fouten maken, dat kost klanten waardoor je op den 
duur de strijd niet gaat winnen.’ 

Knab werd in 2012 opgericht en bestaat inmiddels 
vijf jaar. Hoe staan jullie ervoor? 
‘We zitten inmiddels op 125.000 klanten waarvan de 
helft bestaat uit ondernemers en ZZP’ers. Vorig jaar 
kregen we er ruim 38.000 nieuwe klanten bij en ik 

ga ervan uit dat we dit jaar de 200.000 klanten gaan 
halen. Daarmee draaien we operationeel break-even. 
Naast gewone bancaire diensten als betalen en spa-
ren hebben we vorig jaar online hypotheek advies ge-
introduceerd en op de zakelijke markt Knab Crowd-
funding voor ondernemers. Je wilt natuurlijk altijd 
sneller, maar in grote lijnen liggen we redelijk op 
koers.’ 

Wat kan ik als ondernemer bij Knab verwachten?
Allereerst een kostenvoordeel van zo’n achthonderd 
euro per jaar in vergelijking met de grootbanken. Als 
je als ondernemer een jaaromzet hebt tot zo’n drie 
miljoen euro heb je vaak niet meer nodig dan bancai-
re basisdiensten inclusief een creditcard. Dan is 
Knab met vijf euro per maand veruit de goedkoopste. 
Daarnaast bieden wij een spaar- en beleggingsreke-
ning en een aantal financieringsoplossingen waaron-
der dus sinds enkele maanden ook crowdfunding.’ 

Bij crowdfunding werken jullie samen met Collin 
Crowfund, die de uitvoering van de crowdfundactie 
voor haar rekening neemt. Moeten jullie als Knab 
dat niet gewoon zelf doen?

‘Nee, Knab Crowdfunding geeft juist invulling aan 
onze strategie om van bank naar platform te groeien. 
Want dat is waar we naartoe gaan. Het gaat ons daar-
bij niet om zoveel mogelijk van onze eigen producten 
te verkopen, we willen gewoon de klant optimaal be-
dienen. Je moet Knab zien als een financieel platform 
waarop de klant op basis van zijn of haar profiel de 
beste producten krijgt aangeboden die er in de markt 
te koop zijn. Dat kán een eigen product zijn, maar 
ook van een van onze netwerkpartners. Het gaat 
erom welk product voor jou als klant het beste is.’

Er zijn al enkele tientallen crowdfundingplatforms 
actief, waarom dan nog Knab Crowdfunding?
‘We wilden zeker niet opnieuw het wiel uitvinden. 
Daarom hebben wij ook geen eigen platform ge-
bouwd, maar maken we gebruik van de kennis en in-
frastructuur van Collin Crowdfund. Wat Knab wel 
heeft is een bestand van 125.000 rekeninghouders. 
En dat is natuurlijk een interessante groep potentiële 
klanten en investeerders. Het mooie met crowdfun-
ding is dat je als ondernemer twee vliegen in één klap 
slaat: je lost een financieringsprobleem op en je krijgt 
er een gratis marketingcampagne bij omdat je met je 
bedrijf de markt op moet om geld te halen. Zeker bij 
startende bedrijven bestaat de eerste 25.000 euro die 
je er bij een lening uit ziet lopen vaak uit marketing-
kosten. Dat geld kun je nu besparen omdat het is  
geïntegreerd in de crowdfunding-campagne.’  

Jullie hebben sinds kort zelfs een constructie be-
dacht om ook kleine bedrijfsovernames te financie-
ren met behulp van crowdfunding. Waarom?
‘Er zijn in Nederland duizenden ondernemers die te-
gen hun pensioen aan lopen, maar moeite hebben 
een opvolger te vinden. Of ondernemers die al twin-
tig jaar bezig zijn maar behoefte hebben aan een goe-
de partner waarmee ze samen het bedrijf verder kun-
nen uitbouwen. Aan de andere kant zijn er vele 
honderden ervaren managers met ondernemersam-
bities die graag een bedrijf willen overnemen of zich 
voor een gedeelte willen inkopen. Juist bij dit soort 
kleine overnames is de financiering vaak een pro-
bleem. Met Knab Crowdfunding kunnen we daar een 
handje bij helpen.’

Het  verkopen van een bedrijf is een vertrouwelijk 
proces. Hoe gaan jullie dat combineren met het pu-
blieke karakter van een crowdfunding-campagne?
‘Klopt, zolang de deal niet rond is, wil vooral de ver-
koper absoluut niet dat bekend wordt dat zijn bedrijf 
te koop staat. Want dat leidt alleen maar tot onrust 
bij klanten en onder het personeel. Om dat probleem 
te omzeilen verstrekt Knab de koper in eerste instan-

‘Ik heb 100 dagen bij DSB Bank 
gewerkt, maar ik wist al na honderd 
uur dat het daar niet lang meer goed 
zou gaan.’
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CEO Leapp
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Uw bedrijf verkopen of liever uw passie verzilveren? 
Uw passie vormt de ultieme meerwaarde. Dat heeft uw onderneming gebracht waar het 
nu staat. En dat is wat Florijnz voor u verzilvert. Wij begeleiden ondernemers intensief bij 
de koop en verkoop van hun onderneming. Onze toegevoegde waarde komt vanuit onze 
specifieke kennis en ervaring. U vindt ons in ’s-Hertogenbosch en Amsterdam. Verzilver  
uw passie. Bel vandaag nog voor een afspraak.

‘s-Hertogenbosch   Lekkerbeetjesstraat 1   5211 AL ‘s-Hertogenbosch   ›   Amsterdam   A.J. Ernststraat 595c   1082 LD Amsterdam
T. 073 (0) 503 30 37   ›   info@florijnz.nl   ›   www.florijnz.nl

“Ik vind het heel knap dat Florijnz 
zo’n verkooptraject draagt alsof 
zij de CFO van je bedrijf zijn.”

Michael Weijsenfeld
+31 (0)6 153 731 51

Jan van der Maale
+31 (0)6 227 243 41

Hans Minnaar
+31 (0)6 208 055 13
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tie een overbruggingskrediet waarmee de koper for-
meel zijn bedrijfsovername kan realiseren. Vervol-
gens heeft de nieuwe eigenaar twee maanden de tijd 
om via Knab Crowdfund het overbruggingskrediet te 
herfinancieren via de crowd.’

En wat als die crowdfunding-campagne geen suc-
ces is en er een fiks bedrag blijft openstaan?
‘We hebben de afgelopen maanden elf financierings
aanvragen via Knab Crowdfunding uitgezet en die 
waren gemiddeld binnen 17 uur volgestort. Dus daar 
maken wij ons niet zoveel zorgen om. Maar uiteraard 
zijn aan deze constructie wel een aantal voorwaarden 
verbonden. Allereerst is de hoogte van de overname-
som gemaximeerd tot één miljoen euro. Daarnaast is 
het verkrijgen van het overbruggingskrediet gebon-
den aan gebruikelijke criteria als een gedegen busi-
nessplan, voldoende cashflow voor rente en aflossing 
en een aantoonbare geschiktheid van de onderne-
mer. Bovendien verplicht de ondernemer zich maxi-
maal in te zetten om van zijn crowdfundingcampag-
ne een succes te maken.’ 

Hoe kijk je eigenlijk tegen de huidige financierings-
markt aan?
‘Die is natuurlijk flink in beweging. Je ziet dat onder-
nemers eraan gewend raken om alle informatie net-
jes aan te leveren. Aanvragen tot 250.000 euro gaan 
meer en meer digitaal, daar komen straks geen men-
sen meer aan te pas. Van 250.000 tot 1 miljoen euro 
wordt vooral gekeken naar enkelvoudige oplossin-
gen. En alles tussen de 1 en 2,5 miljoen euro is eigen-
lijk het nieuwe speelveld geworden van veel nieuwe 
partijen. Dat is de markt van de samenwerking, 
waarbij je het vaak hebt over een stapelfinanciering 
die door meerdere geldvestrekkers wordt ingevuld. 
Kom je boven de 2,5 miljoen euro dan krijg je het 
echte maatwerk, waar de traditionele grootbanken 
op gefaciliteerd zijn en nu nog een hoofdrol spelen.’ 

En op welk segment van de financieringsmarkt ligt 
de focus van Knab?
‘Die ligt met name in de markt tussen de 100.000 en 2,5 
miljoen euro waarbij het gaat om het duurzaam finan-
cierbaar maken van je bedrijf op basis van een strate-
gisch plan en een bijbehorende financiële planning. Zo-
als gezegd gaat het daarbij vaak om een samengestelde 
oplossing, bijvoorbeeld een combinatie van aandelen-
verkoop, achtergestelde lening en factoring. Daarvoor 
werken we samen met een netwerk van preferred part-
ners naar wie wij doorverwijzen. Dat zit nog niet geïnte-
greerd in de bank zelf, maar dat doen we op basis van 
netwerk en expertise, waarin je het specialisme van de 
ander inzet in het belang van de ondernemer.’ 

Nederland is een klein land, als jullie met Knab ver-
der willen groeien dan zal dat toch onvermijdelijk 
ten koste gaan van de traditionele grootbanken?
‘De grootste groei in de zakelijke markt komt op dit 
moment van starters en ZZP’ers, dat zijn vooral men-
sen die voor het eerst op zoek zijn naar een bank. 
Daarvoor hebben we met 5 euro per maand ook een 
onverslaanbare propositie, goedkoper kan niet. We 
krijgen ook wel klanten van andere banken. Maar je 
ziet in zijn algemeenheid dat het voor veel onderne-
mers een drempel is om over te stappen naar een an-
dere bank. Terwijl het allemaal binnen een uur gere-
geld is, blijft dat mentaal toch een grote stap.’

Hoe ziet Knab er over drie jaar uit?
‘Zoals gezegd worden wij steeds meer een platform 
voor financiële dienstverlening. Daar komen naast 
bankproducten binnenkort ook verzekeringen bij. 
Maar als je even verder vooruitkijkt dan kun je ook 
denken aan zaken als leasen, parkeren of collectief 
inkopen van vervoer, energie of telecomproducten. 
De bankapp in combinatie met de vertrouwensposi-
tie die je hebt als bank schept in feite ongekende mo-
gelijkheden. Dat noemen wij dus het nieuwe bankie-
ren.’

Bij het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat 
René Frijters per 1 mei 2017 Knab gaat verlaten. Als 
reden geeft hij aan: ‘Een verschil van inzicht over 
leiderschapsstijl en beperktere verantwoordelijkheid in 
het nieuwe managementteam.’
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 
 

   Financiering voor groei of overname 
De overheid helpt 
 
Snelle groei, een bedrijfsovername of een management buy-out? Het aantrekken van risicodragend vermogen 
is niet altijd gemakkelijk. De overheid helpt met garantieregelingen.  
 

Financiering voor elke ondernemingsfase 
Pieter van Loo, adviseur Groeifaciliteit bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl): 
“De overheid biedt financieringsregelingen voor elke ondernemingsfase. Bij overnames maakt men voor het 
aantrekken van risicokapitaal vaak gebruik van de garantieregeling Groeifaciliteit. Daarnaast worden 
de borgstellingsregelingen BMKB en Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) regelmatig ingezet om 
de bancaire financiering te faciliteren. Al deze garantieregelingen geven ondernemers een steuntje in de rug 
bij het aantrekken van kapitaal.”  
 

 
• Vraag uw financier of adviseur bij uw financieringsaanvraag of u in aanmerking komt voor de Groeifaciliteit 

of een andere garantieregeling van de overheid. 
 

• Meer weten over de Groeifaciliteit en andere financieringsregelingen van de overheid? 
Tijdens de Nationale Overname Dag op 20 april geven de adviseurs van RVO.nl een workshop 
overheidsregelingen. Hierin gaan zij uitgebreid in op de mogelijkheden die de Groeifaciliteit en andere  
financieringsregelingen van de overheid u kunnen bieden.  
Interesse? Schrijf u in via www.nationaleovernamedag.nl 
 

• Als financier of als ondernemer profiteren van de Groeifaciliteit? 
Ga naar www.rvo.nl/groeifaciliteit 

 
• Bekijk ook ons webinar van 10 minuten, waarin u hoort hoe u financiering en subsidies vindt die bij u passen. 

Ga naar www.rvo.nl/financiering-voor-ondernemers  
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Legal Issues
wat zijn de belangrijkste juridische issues bij een 
bedrijfsovername? Hoe worden de belangrijkste 
overeenkomsten ingericht en wat zijn de afspraken 
rondom zeggenschap, garanties en vrijwaringen? 

+ Brookz Top 50 Advocatenkantoren
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de borgstellingsregelingen BMKB en Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) regelmatig ingezet om 
de bancaire financiering te faciliteren. Al deze garantieregelingen geven ondernemers een steuntje in de rug 
bij het aantrekken van kapitaal.”  
 

 
• Vraag uw financier of adviseur bij uw financieringsaanvraag of u in aanmerking komt voor de Groeifaciliteit 

of een andere garantieregeling van de overheid. 
 

• Meer weten over de Groeifaciliteit en andere financieringsregelingen van de overheid? 
Tijdens de Nationale Overname Dag op 20 april geven de adviseurs van RVO.nl een workshop 
overheidsregelingen. Hierin gaan zij uitgebreid in op de mogelijkheden die de Groeifaciliteit en andere  
financieringsregelingen van de overheid u kunnen bieden.  
Interesse? Schrijf u in via www.nationaleovernamedag.nl 
 

• Als financier of als ondernemer profiteren van de Groeifaciliteit? 
Ga naar www.rvo.nl/groeifaciliteit 

 
• Bekijk ook ons webinar van 10 minuten, waarin u hoort hoe u financiering en subsidies vindt die bij u passen. 

Ga naar www.rvo.nl/financiering-voor-ondernemers  
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#1 
Wat is standaard, wat is 
juridisch maatwerk en 
wat kan ik zelf?
Laten we eerlijk zijn: niet 

veel. Natuurlijk, als partijen elkaar goed 
kennen en zoveel vertrouwen in elkaar 
hebben dat er geen overeenkomst no-
dig is, dan kan je ook zonder juridische 
bijstand een transactie doen. Je maakt 
mondelinge afspraken - of zet samen op 
een A4-tje - en stapt naar een notaris 
voor de aandelenoverdracht - eitje. Voor 
circa 500 euro ben je klaar. Dit is helaas 
een uitzondering. Je ontkomt er in de 
meeste gevallen niet aan om minimaal 
een geheimhoudingsovereenkomst, in-
tentieverklaring (of LOI: Letter of Intent) 
en een koopovereenkomst te sluiten. Van 
deze drie overeenkomsten is alleen de 
geheimhoudingsovereenkomst zo stan-
daard dat je die zelf kan opstellen met een 

beetje hulp van een voorbeeld. 
Ook een LOI bevat veel standaard clau-

sules (zie artikel: “Dit zijn de legal Docs”), 
maar zonder enige voorkennis is het niet 
goed in te schatten wat je nu precies af-
spreekt en of je bijvoorbeeld niet al een 
(bindende) koopovereenkomst aangaat. 
Leuk voor de verkoper, minder leuk voor 
een koper. Dus dat is al oppassen geblazen.  

Een koopovereenkomst met aandelen 
is bij uitstek maatwerk, omdat het de 
weerslag vormt van het boekenonderzoek 
en de onderhandelingen die erop volgen. 
Allerlei specifi eke risico’s worden hier 
benoemd op een manier die weliswaar 
wordt afgeleid van veel standaard clausu-
les, maar die wel custom zijn gemaakt na 
het nodige getouwtrek. Hoe simpel de do-
cumentatie ook is, het blijft vaak ondoor-
grondelijk voor de leek.     

Ook al ben je zelf geen jurist, toch heb 
je zelf een belangrijke sturende rol. Al-
thans, dat is de ervaring van Alex van 
Leeuwen, oprichter van Buzzcapture 
(social media-monitoring) dat begin dit 
jaar werd overgenomen door Obi4Wan. 
‘Afspraken over non-concurrentie, daar 
ben ik wel dicht bij betrokken geweest’, 
zegt Van Leeuwen. ‘Want het was niet de 
bedoeling dat ik na mijn vertrek alleen 
nog een bakkerij zou mogen beginnen. 
Uiteindelijk ben je daar zelf verantwoor-
delijk voor, niet je advocaat.’

#2 
Waarom heb je een 
advocaat nodig? 
Iedereen die een over-
name heeft gedaan met 

een goede advocaat kent het antwoord 
op deze vraag. En twijfelt geen moment 
opnieuw om de juiste juridische bijstand 
in te huren. ‘Mijn advocaat was effi ciënt 
en heeft me tijd en geld gescheeld. Ik heb 
het gevoel dat ik mijn advocaat heb te-
rugverdiend’, zegt Van Leeuwen van Buz-
zapture overtuigd. Maar dat betekent niet 
dat M&A-advocaten overal geliefd zijn. 
Spreek eens met een paar ondernemers 
die hun bedrijf hebben verkocht aan een 
grote onderneming. Dat is andere koek 
dan Van Leeuwen van Buzzcapture mee-
maakte, die moest sparren met een min 
of meer gelijkwaardige partij. 

Wie overgenomen wordt door zo’n mo-
loch krijgt vaak een legertje Zuidas-advo-

caten tegenover zich, die wel weten hoe 
je uren moet schrijven op een overname. 
Dat betekent aandacht voor ieder detail, 
hoe onbetekenend ook; gekmakende 
uitvraging van documenten; onderhan-
delingen over risico’s die alleen juristen 
kunnen verzinnen. Wat ooit begon als 
een “romantische” toenadering eindigt in 
een naar gevecht om de huwelijkse voor-
waarden.                    

Toch kunnen ook kleinere overnames 
met meer gelijkwaardige partijen voelen 
als een wilde rit in een achtbaan; een rit 
met angst, onzekerheid en grote opluch-
ting als je niet meer op de kop in de lucht 
hangt. 

In zulke processen ben je naast jurist, 
vindt M&A-advocaat Antony Jonkman 
(LXA Advocaten), vooral ook een trans-
actiemanager die zijn klant aan de hand 
houdt. ‘Overnames trekken een wissel op 
de verkoper, zeker als die minder profes-
sioneel is. Er zijn altijd wel 1 of 2 hick ups. 
Er is voortdurend spanning vanaf de due 
diligence: gaat het nu wel of niet door? 
Dan geeft dat proces al snel stress en 
slapeloze nachten. Aan het einde van de 
rit moeten dan ook nog garanties en vrij-
waringen worden onderhandeld. Als je 
daar niet vertrouwd mee bent, loop je het 
risico dat je afhaakt. Of te veel weggeeft.’ 
Dan heb je iemand nodig aan je zijde, die 
je gerust stelt. Jonkman: ‘We leggen uit 
dat er wel een oplossing komt en we leg-
gen uit hoe het afl oopt. Dat helpt.’

M&A is niet voor niets een echt specia-
lisme. Met hun praktijkervaring kennen 
transactie-advocaten alle varianten van op-
lossingen. Voor een deel is dat gestandaar-
diseerde argumentatie die iedereen in het 
wereldje kent. ‘Een goede advocaat kan in 
het concrete geval iets creatiefs verzinnen, 
iets dat juridisch vaak niet bijzonder span-
nend is maar wel van fundamenteel belang, 
stelt Jonkman’. ‘Stel er wordt hoofdelijke 
aansprakelijkheid gevraagd van de verko-
per, dan zeg je als advocaat: ho, ho, dit gaat 
wel erg ver. Dan zoeken we naar een min-
der vergaand alternatief. Is er bijvoorbeeld 
niet iets in de tent te vinden dat als zeker-
heid kan dienen?’  

Hoewel fi nancieel adviseurs een deel 
van het juridisch werk in het voortraject 
naar zich toe trekken, erkennen zij dat 
advocaten met de juiste ervaring onmis-
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baar zijn. Hans Minnaar van Florijnz 
Corporate Finance zegt daarover: ‘Als er 
discussie is over de hoogte van een garan-
tie, dan kan een advocaat bijvoorbeeld 
zeggen dat 20% van de koopsom gebrui-
kelijk is. Die heeft voldoende autoriteit 
om snel stappen te zetten. Op dat aspect 
missen wij de ervaring. Advocaten ge-
bruiken we ook om dingen goed op papier 
te zetten.’ 

#3 
In welk stadium schakel 
je een advocaat in?
Het antwoord op deze 
vraag hangt sterk af van 

degene aan wie je hemt stelt. Financieel 
adviseurs zijn er heel duidelijk over: zo 
laat mogelijk. Rob Beeren van Diligence 
zegt het kernachtig: ‘Advocaten zijn fan-
tastisch om problemen te verzinnen.’ 
Minnaar van Florijnz, iets genuanceer-
der: ‘Niet te vroeg een advocaat aan tafel. 
Ze zien vooral risico’s en dat kan gevoel in 
de deal schaden. Dat is een potentiële 
dealbreaker.’ Deze adviseurs vertellen dat 
ze in de meerderheid van de trajecten, 
zelf een NDA en een LOI maken voor hun 
klant. Tenminste, bij deals waar de ande-
re kant nog geen advocaat heeft. Soms 
komt het dan voor dat de LOI een bijzon-
derheid bevat, wat voor Minnaar en Bee-

ren reden is in ieder geval een advocaat in 
hun netwerk te laten meekijken. ‘De ad-
vocaat komt pas echt aan tafel bij het op-
stellen van de SPA (share purchase 
agreement, JHS). Dan letten we scherp 
op proces: 1 of 2 markups van de overeen-
komst? Daar hebben wij onze regiefunc-
tie’, zegt Minnaar.    

Advocaten denken hier anders over, ze-
ker als het gaat om wat grotere deals (>1 
miljoen). Het komt volgens Jonkman nog 
wel eens voor dat er inequality of arms is 
tussen partijen, omdat de koper vaak een 
grotere partij is. ‘De koper heeft vaak al 
een LOI op de plank liggen die vriendelijk 
voor hem zelf is en te uitgebreid. Dan is 
dat de basis van de koopovereenkomst. 
In dit vroege stadium worden door de 
verkoper al snel kapitale fouten gemaakt. 
Bijvoorbeeld als er vast een fi scale vrij-
waring wordt afgesproken in de LOI, die 
verstrekkende gevolgen kan hebben. Een 
advocaat kan dan weinig doen nog in een 
latere fase, omdat de koper dan zegt: dat 
is in strijd met de LOI.’ Vandaar dat Jonk-
man adviseert om zaken open te laten. ‘In 
de LOI kun je bijvoorbeeld afspreken om 
de “gebruikelijke garanties” op te nemen. 
Dat is ook een kwestie van effi ciency. Nu-
anceren kan altijd nog. Een te uitgebreide 
LOI is voor niemand goed.’

Advocaat Jetse Sprey (VWS Advoca-
ten) denkt ook dat hij vroegtijdig voor 
grote fouten kan behoeden: ‘De LOI is het 
moment om grof geld te verdienen voor je 
klant.’ Met andere woorden: besparen op 
een advocaat in het voortraject kan pen-
ny wise pound foolish zijn. Het gaat erom 
de juiste advocaat te vinden die hoofd- en 
bijzaken kan onderscheiden. 

#4 
Wat zijn de urenslur-
pers in een overname?
Talloze zaken kunnen 
voor vertraging zorgen 

in een deal. Maar er is wel een top drie 
urenslurpers aan te wijzen die de M&A-
advocatuur tot een lucratieve business 
maken. 

Due diligence is al snel veel werk, als de 
onderneming een wat complexere vorm 
en veel contractanten heeft. Dat levert 
meer documentatie op en dus meer uren 
ploeteren in de dataroom. De hoeveelheid 
werk hangt vanzelfsprekend ook af van 
de wensen van de koper - de ene is veel-
eisender dan de ander. Bekijk maar eens 
het uitputtende vragenlijstje van de cor-
porate fi nance-adviseurs, en de moed kan 
je als verkoper in de schoenen zakken.
  De keuze en vorm van het koopsomme-
chanisme is vaak arbeidsintensief. Wordt 
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de prijs bepaald op basis van een over-
drachtsbalans (completion account)? Is 
sprake van een zogenaamd locked box 
systeem? En is de prijs al dan niet deels 
afhankelijk van nu nog onbekende fi nan-
ciële prestaties (earn-out). Dit laatste 
is allesbehalve eenvoudig en bovendien 
vaak een recept voor grote ellende na clo-
sing als de koopovereenkomst geen goede 
earn-out-bepaling kent. Daar tellen dus 
echt de details voor een verkoper, wiens 
betaling afhankelijk is van toekomstige 
(fi nanciële) ontwikkelingen. 

Onderhandeling ten aanzien van ga-
ranties en vrijwaringen zijn klassieke 
dealbreakers. Het is niet ongebruikelijk 
dat er 3 tot 5 drafts langskomen voordat 
je gaat tekenen. De inbox ontploft, advo-
caten doen vervelend tegen elkaar en tot 
het allerlaatste moment is er gedoe. Dat 
kost tijd. Maar het moet.   

#5 
Hoe vind je de juiste 
advocaat?
De advocatuur is een tra-
ditionele en weinig trans-

parante markt. Hoe navigeer je daarin? 
Slechts een enkeling heeft een duidelijk 
track record of testimonials. Dat iemand 

zich M&A-advocaat noemt, wil nog niet 
zeggen dat hij of zij een specialist is. Veel 
advocaten ondernemingsrecht doen M&A 
erbij, naast hun reguliere werk. 

Probleem is dus dat je sterk afhanke-
lijk bent van marktgeruchten bij de keus 
van een advocaat - onbetrouwbaar en 
inherent subjectief. Vandaar dat veel on-
dernemers vertrouwen op een doorver-
wijzing door hun adviseur. Op zich niet 
zo gek: die adviseur heeft vaak met veel 
verschillende advocaten gewerkt en het 
kan de effi ciency van een deal ten goede 
komen als adviseur en advocaat goed 
kunnen samenwerken.     

Maar het is altijd zinvol zelf onderzoek 
te doen. Informeer in je netwerk, en ga 
het gesprek aan met advocaten. Vraag 
naar hun ervaring en probeer erachter te 
komen of er een match is. Zeker bij inten-
sieve overnames is het belangrijk dat er 
een klik is op persoonlijk niveau.

Voor wat kleinere deals van rond de 1 
miljoen kom je niet bij de grotere kanto-
ren uit, vanwege de prijs. Goed alternatief 
zijn boutique kantoren die zich op M&A 
hebben toegelegd en competitieve tarie-
ven hanteren. Wat ons brengt op de laat-
ste vraag. 

#6 
Wat kost een M&A-
advocaat?
Best veel. Een ervaren 
advocaat bij zo’n gespe-

cialiseerd kantoor kost wel 250 euro per 
uur. Veel goedkoper wordt het jammer 
genoeg niet voor kwaliteit. Navraag leert 
dat je bij deals van rond de 1 miljoen euro 
moet rekenen op 10 a 20K advocaatkos-
ten. Zo duur is dat niet, vindt advocaat 
Sprey: ‘Advocaten zijn stukken goedko-
per dan adviseurs die ook nog een per-
centage van de deal krijgen.’ Hoe hoog de 
rekening oploopt is van te voren heel 
moeilijk te zeggen omdat het proces zo 
onvoorspelbaar is. Als er vijf voor twaalf 
opeens een nieuw probleem opduikt - en 
dat is niet zeldzaam - komt er zomaar een 
dag werk bij. 

Bij midmarket deals (>5 miljoen) wordt 
er ook gepitched op overnames met fi xed 
fees. In de markt daaronder is dat niet 
gebruikelijk, en gaat alles nog op uurtje-
factuurtje. Maar goede M&A-advocaten 
verspillen geen seconde, is de ervaring van 
adviseur Minnaar. ‘Het zijn bijzonder re-
sultaatgerichte mensen.’ Precies wat onder-
nemer Van Leeuwen ook vond: ‘Advocaten 
hebben me tijd en geld gescheeld.’ 



Kantoor Maartensdijk
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Tolakkerweg 219
3738 JM Maartensdijk (De Bilt) 
 

Kantoor Zwolle
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Govert Flinckstraat 1
8021 ET Zwolle
 

Telefoon: +31 (0)30 27 40 647
Fax: 084 - 22 46 911 
E-mailadres: contact@cvbinfo.nl

Centrum voor Bedrijfsopvolging
Partners in aankoop, verkoop & fi nanciering

Totaaladvies in 
bedrijfsoverdracht

Bedrijf verkopen

Bedrijf aankopen

Familieopvolging

Financiering

Waardering

www.cvbinfo.nl 



1 2
38 | brookz | voorjaar 2017 tekst JAN-HEIN STROP

SPECIAL LEGAL ISSUES

wat moet u allemaal goed regelen bij een 
bedrijfsoverdracht? We zetten de vijf belangrijkste 
juridische documenten even op een rij. 

Legal Docs

#1 Geheimhoudings-
overeenkomst  
(non-disclosure 
agreement - NDA)
Iedere overname begint met verkennende 
gesprekken. Hoezeer ook partijen elkaar 
slechts aftasten in dat stadium, al snel 
komen vertrouwelijke gegevens van de 
verkoper op tafel. Het delen van financi-
ele kerncijfers - omzet, winst, prognoses, 
klantenbase - zijn nu eenmaal niet te ver-
mijden om een stap verder te zetten. Het-
zelfde geldt voor concurrentiegevoelige 
informatie omtrent de strategie en belang-
rijke contracten. Ieder zichzelf serieus ne-
mende verkoper laat zijn gesprekspartner 
daarom een geheimhoudingsovereenkomst 
(ook wel non-disclosure agreement of NDA 
genoemd) tekenen. Zo’n overeenkomst is 
grotendeels gestandaardiseerd en daarom 
niet duur. Het bevat in ieder geval afspra-
ken over:

•  Het doel waarvoor partijen vertrouwe-
lijke informatie delen 

• Duur van de overeenkomst
•  Uitzonderingen op de geheimhouding 

(bijvoorbeeld als de informatie openbaar 
is of van overheidswege wordt opgeëist)

• Boete bij schending (optioneel)
•  Teruggave en vernietiging van de 

informatie

Als er direct een financieel adviseur bij de 
gesprekken betrokken is, dan zal die vaak 
beschikken over een geheimhoudingsover-
eenkomst. Wie een advocaat een NDA op 
maat wil laten maken, betaalt daar in de re-
gel 300 tot 600 euro voor. 

#2 Intentieverklaring of Letter of Intent
Na de verkennende gesprekken kiezen partijen er vaak voor om een inten-
tieverklaring of Letter of Intent (LOI) op te stellen. In dit stadium is er 
nagenoeg altijd overeenstemming over de belangrijkste deal terms die in 
de LOI worden opgenomen, zoals:

• Prijs 
• Vorm van betaling 
• Moment van levering
•  Recht op DD: due diligence (boekenonderzoek)
• Tijdspad overname tot aan closing
• Concurrentiebeding
• Op te nemen (standaard-) garanties
•  Op te stellen Transactiedocumentatie (minimaal een koopovereen-

komst) 
•  Rol van verkoper na overname 
•  Geheimhouding
•  Exclusiviteit 
•  Break fee (bij afbreken onderhandeling)

Waarom kiezen partijen ervoor dit vast te leggen? Belangrijkste reden 
voor de koper is exclusiviteit. Maar voordat een verkoper bereid is om met 
één partij verder te gaan, moet die wel het vertrouwen hebben dat het tijd-
rovende proces tot een deal leidt. Vandaar dat de belangrijkste deal terms 
moeten zijn afgekaart.

Terugkerende juridische vraag is of de LOI een bindend karakter heeft. 
Dus kan de koper zich nog wel terugtrekken? Of is de LOI eigenlijk een 
voorlopige koopovereenkomst, waar je lastig onderuit komt? Dat hangt 
nogal af van de manier waarop de LOI is geformuleerd. De advocaat van 
de koper zal zo min mogelijk verplichtingen willen aangaan, de advocaat 
van de verkoper heeft daar vanzelfsprekend andere ideeën over. 

Een tussenweg is een LOI die nog niet geldt als een koopovereenkomst, 
maar wel genoeg commitment eist van de koper. Standaard is de opname 
van opschortende voorwaarden, zoals tevredenheid met de uitkomst van 
het boekenonderzoek. Constateer je als koper dat er risico’s kleven aan de 
vennootschap die je niet had voorzien, dan kun je er nog zonder kleer-
scheuren uitstappen.                   

Net als bij de NDA, is het bij kleinere deals (<5 miljoen) vaak de financi-
eel adviseur die een LOI opstelt. Meestal zijn zij bekend met de standaard 
elementen van de LOI, en vragen zo nodig om advies bij een advocaat in 
hun netwerk. Bij grotere deals zijn direct advocaten betrokken en zullen 
zij verantwoordelijk zijn voor de LOI. 
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#3 Due Diligence-rapport 
Na het boekenonderzoek (Due Diligence) komt er een Due Diligence-rapport. 
Naast (eventueel) technische en financiële DD is natuurlijk ook specifieke aandacht 
voor de contracten. Iedere koper wil weten wat de looptijd is van contracten, of er 
mogelijk claims zijn te verwachten of er belangrijke vergunningen zijn of dat de 
Belastingdienst met een flinke naheffing kan komen. Om maar wat te noemen. 

De uitkomst van de DD kan een grote impact hebben op de uiteindelijke koop-
overeenkomst. Want als tijdens de DD blijkt dat er risico’s zijn die partijen nog niet 
eerder hadden geïdentificeerd dan zal de koper specifieke garanties en/of vrijwa-
ringen eisen van de verkoper.   

#4 De koopovereenkomst aandelen (SPA)
De koopovereenkomst aandelen (ook wel share purchase agreement ofte wel SPA genoemd) is het 
sluitstuk van de transactie. Bij hele kleine overnames willen partijen deze overeenkomst nog wel eens 
overslaan, en op basis van mondelinge afspraken direct naar de notaris stappen voor een akte van 
overdracht.

Dat mag goedkoop zijn, het is niet aan te raden. Zelfs de meest basale koopovereenkomst die een 
notaris in de la heeft liggen is de moeite waard, omdat er standaard garanties in zijn opgenomen, die 
voor iedere koper van belang zijn. Zoals de garantie dat de verkoper bevoegd is de aandelen over te 
dragen en dat er bijvoorbeeld geen pandrecht rust op de aandelen.  

Bij deals vanaf enkele honderdduizenden euro’s stellen partijen doorgaan een uitgebreidere koop-
overeenkomst op, op basis van onderhandelingen. Advocaten inventariseren de risico’s, die leiden tot 
het formuleren van garanties en vrijwaringen. Bij grotere overnames dikken koopovereenkomsten 
aan tot documenten van vele tientallen tot honderden pagina’s.     

#5 Aandeelhoudersovereenkomst
Als bij een overname een deel van de bestaande aandeelhouders blijft zitten 
(bijvoorbeeld bij een management buy-in), moeten partijen de bestaande 
aandeelhoudersovereenkomst openbreken. Dit is bijna altijd maatwerk, 
want de nieuwe aandeelhouder zal in onderhandelingen bijvoorbeeld heb-
ben bedongen hoeveel zeggenschap hij krijgt, of zijn aandelen overdraag-
baar zijn en zo ja: onder welke condities. Daarnaast is er nog een waslijst 
aan andere voorwaarden die onderhandelbaar zijn, zoals non-concurrentie, 
de management fee de benoeming van bestuurders en commissarissen en 
het dividendbeleid.
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een selectie van vijftig middelgrote  advocaten
kantoren die zich onder andere bezighouden 
met het begeleiden van fusies, overnames en 
bedrijfsoverdrachten in het MKB.

Amelink Advocaten
Plaats  Hilversum, Enschede
Profiel  Full service kantoor dat zich richt op 

ondernemers en ondernemingen in 
alle bedrijfsfasen. Aan het kantoor is 
tevens een full service merkenbureau  
verbonden.

Website  www.amelinkadvocaten.nl 

Arslan & Ter Wee Advocaten
Plaats  Zwolle
Profiel  Jong en ambitieus advocatenkantoor, 

met specialisten op diverse gebieden 
zoals ondernemingsrecht, arbeidsrecht 
en incasso, beslag en executie.

Website  www.atwadvocaten.nl 

Banning Advocaten
Plaats  ’s-Hertogenbosch, Rotterdam
Profiel  Een onafhankelijk, gespecialiseerd 

advocatenkantoor met nationale en 
internationale cliënten en praktijk.

Website  www.banning.nl 

Bavelaar Advocaten
Plaats  Amsterdam
Profiel  Internationaal advocatenkantoor 

gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, 
vastgoedrecht, handelsrecht, intellectueel 
eigendomsrecht en litigation.

Website  www.bavelaar.nl 

Benvalor
Plaats  Utrecht
Profiel  Gespecialiseerd in de ondernemings-

rechtelijke advies- en procespraktijk 
met een geïntegreerde benadering van 
civiel en fiscaal recht.

Website  www.benvalor.com 

Beverwijk Van Gilst Advocaten
Plaats  Utrecht
Profiel  Advocatenkantoor gespecialiseerd in 

contracten, finance, overnames en 
incasso.

Website  www.beverwijkvangilst.nl 

Bierman Advocaten
Plaats  Tiel
Profiel  Middelgroot full service advocaten-

kantoor  gericht op ondernemers, 
particulieren, instellingen en 
overheden.

Website  www.bierman.nl

Blauw Tekstra Uding
Plaats  Amsterdam
Profiel  Compact kantoor gespecialiseerd in 

vennootschaps- en investeringsrecht, 
informatica- en intellectueel 
eigendomsrecht, arbeidsrecht en insol-
ventierecht.

Website  www.btu-advocaten.nl 

Blue Legal Advocaten
Plaats  Breda
Profiel  Middelgroot nichekantoor gespeciali-

seerd in arbeidsrecht en onderne-
mingsrecht.

Website  www.blue-legal.nl

Certa Legal Advocaten
Plaats  Amsterdam
Profiel  middelgroot advocatenkantoor  

gespecialiseerd in ondernemingsrecht, 
transacties en insolventie. 

Website  www.certalegal.nl

Daan Advocaten en Notarissen
Plaats  Arnhem
Profiel  Jong kantoor gespecialiseerd in 

ondernemingsrecht, arbeidsrecht en 
insolventierecht

Website  www.daanlegal.nl

De Advocaten van Van Riet
Plaats  Utrecht
Profiel  Advocatenkantoor gespecialiseerd in 

insolventie & herstructurering, 
vastgoed, ondernemingsrecht en 
arbeidsrecht.

Website  www.vanvanriet.nl 
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Plaats  Amsterdam
Profiel  Ondernemingsrechtadvocaten, volledig 

gericht op de ondernemingsrechtelijke 
transactie-, proces- en adviespraktijk.

Website  www.debreij.com

De Graaf Nefkens Advocaten
Plaats  Nijmegen
Profiel  MKB-advocatenkantoor dat 

gespecialiseerd is in het onderne-
mingsrecht en het belastingrecht.

Website  www.dgnadvocaten.nl 

Dirkzwager Advocaten & Notarissen
Plaats  Arnhem, Nijmegen
Profiel  Een geïntegreerd kantoor dat werkt 

vanuit gespecialiseerde secties 
advocatuur en notariaat.

Website  www.dirkzwager.nl

DVAN
Plaats  Utrecht en Rotterdam
Profiel  Juridisch vakmanschap dat zich uit in 

brede expertise, knowhow, branche-
ervaring én flexibiliteit.

Website  www.dvan.nl 

Dommerholt Advocaten
Plaats  Zwolle, Heerenveen, Apeldoorn, Assen, 

Groningen
Profiel  Full service advocatenkantoor van 

Noordoost-Nederland dat zich richt op 
ondernemers, ondernemingen en zorg- 
en welzijnsinstellingen.

Website  www.dommerholt.nl 

Drijber & Partners
Plaats  Velp
Profiel  Niche advocatenkantoor gericht op 

ondernemingen en professionals op 
hun vakgebied en in hun branche.

Website  www.drijberenpartners.nl

DVDW Advocaten
Plaats  Den Haag/Rotterdam
Profiel  Middelgroot commercieel advocaten-

kantoor dat zich richt op met name 
zakelijke opdrachtgevers. 

Website  www.dvdw.nl

Ekelmans & Meijer Advocaten
Plaats  Den Haag
Profiel  Middelgroot regionaal advocatenkan-

toor met specialisaties gericht op 
zakelijke opdrachtgevers.

Website  www.ekelmansenmeijer.nl

Fender Advocaten
Plaats  Eindhoven
Profiel  Middelgroot regionaal advocatenkan-

toor dat ondernemers en financiers 
ondersteunt met procedures, 
transacties en advies.

Website  www.fenderadvocaten.nl

Fruytier Lawyers 
Plaats  Amsterdam
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor met 

oog voor ondernemerschap doordat de 
partners zelf al vele jaren investeren 
en participeren.

Website  www.flib.nl 

Haagstate Advocaten
Plaats  Den Haag
Profiel  Modern en zakelijk advocatenkantoor 

dat gespecialiseerd is in onderne-
mings- en arbeidsrecht.

Website  www.haagstate.com

Holla Advocaten
Plaats  ’s-Hertogenbosch, Eindhoven
Profiel  Gespecialiseerd in dienstverlening voor 

grotere ondernemingen, midden- en 
kleinbedrijven, overheden, not-for-
profitorganisaties en zorginstellingen.

Website  www.holla.nl 

JanssenBroekhuysen
Plaats  Amsterdam
Profiel  Boutique advocatenkantoor dat zich toelegt 

op de ondernemingsrechtelijke transactie-, 
proces- en financieringspraktijk.

Website  www.jblaw.nl

KienhuisHoving advocaten  
en notarissen
Plaats  Enschede
Profiel  Helpt ondernemers, bestuurders en 

vertegenwoordigers van organisaties 
om hun juridische obstakels weg te 
nemen.

Website  www.kienhuishoving.nl 

Kingfisher Advocaten
Plaats  Amsterdam
Profiel  Jong advocatenkantoor gespeciali-

seerd in het ondernemingsrecht, 
arbeidsrecht, vastgoedrecht en 
procesrecht.

Website  www.king-fisher.nl

Kneppelhout & Korthals  
Advocaten
Plaats  Rotterdam
Profiel  Full service onafhankelijke advocaten-

kantoor voor grote en middelgrote 
ondernemingen, centrale en lokale 
overheden en non-profit instellingen.

Website  www.kneppelhout.nl

Koch & van den Heuvel
Plaats  Breda
Profiel  Modern kantoor gericht op advisering en 

ondersteuning van het bedrijfsleven. 
Website  www.koch-heuvel.nl 

Labré Advocaten
Plaats Amsterdam
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor met 

expertise op het gebied van 
Ondernemingsrecht, Vastgoed, 
Bestuursrecht en Arbeidsrecht.

Website  www.labre.nl

LEXSIGMA Advocaten
Plaats  Amsterdam
Profiel  Onafhankelijk advocatenkantoor 

gericht op bedrijven, instellingen en 
particulieren.

Website  www.lexsigma.nl

LXA The Law Firm
Plaats  Amsterdam. Den Bosch
Profiel  Middelgroot kantoor dat zich richt op 

ondernemers, investeerders en 
non-profit organisaties. 

Website  www.lxa.nl
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Marree en Dijxhoorn Advocaten
Plaats  Amersfoort, Amsterdam
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor dat zich 

richt op ondernemers en ondernemingen.
Website  www.mend.nl

Marxman Advocaten
Plaats  Amersfoort
Profiel  Full service advocatenkantoor dat  

adviseert over alle juridische vragen, 
die een ondernemer tegenkomt.

Website  www.marxman.nl

Molenaar Abeln Advocaten
Plaats  Amsterdam, Düsseldorf
Profiel  Gerenommeerd ondernemingsrecht-

kantoor met veel ervaring op het 
gebied van transacties.

Website  www.ma-advocaten.nl

Nysingh advocaten-notarissen
Plaats  Apeldoorn, Arnhem, Zwolle
Profiel  Een kantoor van advocaten en 

notarissen dat voorziet in de juridische 
behoeften van bedrijven, instellingen 
en overheden.

Website  www.nysingh.nl 

Pellicaan Advocaten
Plaats  Amsterdam, Rotterdam, Utrecht
Profiel  Gespecialiseerd advocatenkantoor dat 

zich richt op ondernemers en 
ondernemingen.

Website  www.pellicaan.nl 

Ploum
Plaats  Rotterdam
Profiel  Advocatenkantoor gespecialiseerd in 

ondernemingsrecht, arbeidsrecht, 
contractenrecht, bestuursrecht, 
intellectuele eigendom, IT-recht en 
verzekeringsrecht.

Website  www.ploum.nl 

Poelmann van den Broek Advocaten
Plaats  Nijmegen
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor dat zich 

richt op ondernemers en ondernemingen.
Website  www.pvdb.nl

SBM Advocaten
Plaats  Houten
Profiel  Advocatenkantoor dat cliënten in 

ondernemingsrecht, arbeidsrecht en 
familierecht ondersteunt.

Website  www.sbmadvocaten.nl 

Schol & Gorter Advocaten
Plaats  Enschede
Profiel  Niche kantoor voor de ondernemer op het 

gebied van ondernemingsrechtelijke en 
commerciële juridische dienstverlening.

Website  www.sgadvocaten.nl 

Schuth & Koelemaij Advocaten
Plaats  Assen
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor dat zich 

met name richt op  het midden- en 
kleinbedrijf.

Website  www.sk-advocaten.nl

Solon Advocaten
Plaats  Den Haag
Profiel  Advocatenkantoor voor ondernemers 

op het gebied van arbeidsrecht, 
contractenrecht, intellectueel 
eigendomsrecht, insolventierecht en 
fusie- en overnames.

Website  www.solonlegal.nl

Stek Law
Plaats  Amsterdam
Profiel  Onafhankelijk advocatenkantoor met 

gespecialiseerde dienstverlening op 
het gebied van ondernemingsrecht, 
financieel recht, mededinging & 
economische ordening.

Website  www.steklaw.com

Van Benthem & Keulen
Plaats  Utrecht
Profiel  Full service onafhankelijk advocaten-

kantoor met 80 juridische professio-
nals in advocatuur en notariaat. 

Website  www.vbk.nl

Van den Herik & Verhulst  
Advocaten
Plaats  Rotterdam
Profiel  Een advocatenkantoor dat een 

landelijke en internationale 
cliëntenkring bedient.

Website  www.herikverhulst.nl 

Vestius Advocaten
Plaats  Amsterdam
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor dat zich 

geheel richt op ondernemingsrecht en 
arbeidsrecht. 

Website  www.vestius.com

Vlaskamp Advocaten
Plaats  Amersfoort, Utrecht
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor met 

specialisten op het gebied van het 
arbeidsrecht, ondernemingsrecht en 
insolventierecht.

Website  www.vlaskampadvocaten.nl

Wessel Tideman en Sassen
Plaats  Den Haag, Rotterdam
Profiel  Advocatenkantoor met een commerci-

ele rechtspraktijk en vergaande 
expertise op het gebied van vastgoed, 
ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Website  www.wtsadvocaten.nl 
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LABRÉ ADVOCATEN

‘We doen het samen, of niet’
Labré Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor uit Amsterdam. De 
advocaten van Labré vertegenwoordigen alle rechtsgebieden waar een on-
dernemer vroeg of laat mee te maken krijgt. ‘De persoonlijke relatie staat bij 
ons voorop.’

Labré Advocaten is gevestigd in 
het unieke gebouw ‘De Lairesse’ 
in Amsterdam, het voormalig  

scheikundig laboratorium van de Vrije 
Universiteit uit 1932. Met haar hoge pla-
fonds en moderne design straalt het ge-
bouw uit waar Labré Advocaten volgens 
Sjef Bartels voor staat: laagdrempelig en 
hoge kwaliteit in advies en dienstverle-
ning. Bartels is sinds vorig jaar actief bij 
Labré Advocaten, waar hij verantwoorde-
lijk is voor de sectie insolventierecht. Hij 
was in het verleden onder andere actief 
bij ING Barings en NautaDutilh en treedt 
regelmatig op als curator bij middelgrote 
faillissementen. Collega Tim Boer (ex-
Boekel de Nerée) is binnen Labré Ad-
vocaten verantwoordelijk voor de sectie 
vastgoed. Hij treedt niet alleen op voor 
vastgoedbeleggers  en makelaars maar 
ook voor grote beursgenoteerde onderne-
mingen, vastgoedfondsen en gemeenten. 

Complementaire rechtsgebieden
Bartels en Boer maken deel uit van een 
team van twaalf advocaten waarin alle  
complementaire rechtsgebieden zijn ver-
tegenwoordigd waar een ondernemer of 
onderneming vroeg of laat mee te maken 
krijgt. Naast insolventie en vastgoed zijn 
dat ondernemingsrecht, arbeidsrecht en 
bestuursrecht. Boer: ‘Labré Advocaten 
heeft de korte lijnen van een juridische 
boutique, maar wel met alle relevante 
specialismen onder één dak.’ 

In het geval van Bartels betekent die 
specialisatie dat hij vooral veel te maken 
heeft met bedrijven die in zwaar weer 
verkeren. Dat loopt in de praktijk vaak 
uit op een herstructurering of faillisse-
ment. Bartels: ‘Het gaat weer beter met 
de economie, maar toch zie je bepaalde 

branches die het nog steeds moeilijk heb-
ben. Wat daarbij opvalt, is dat een faillis-
sement tot voor kort vaak uitdraaide op 
een executieverkoop. Sinds een aantal 
maanden lijkt het tij te keren en komen er 
weer meer doorstarts. Het lijkt erop dat 
mensen in de huidige conjunctuur weer 
voldoende kansen en mogelijkheden zien 
voor ondernemingen die als gevolg van 
de moeilijke omstandigheden van de af-
gelopen jaren uiteindelijk nog het loodje 
leggen.’ 

Voeten in de klei
Samen met collega’s Dullaart en Van Loo, 
één van de grondleggers van het kantoor, 
staat Bartels ook ondernemers bij die 
juist erg hard groeien. Bartels: Je ziet dat 
soort “scale ups” al snel met behoorlijk 

ingewikkelde juridische problematiek te 
maken krijgen, waarvoor ze niet bij het 
advocatenkantoor op de hoek terecht 
kunnen. Maar de tarieven van de Zuidas 
kan en wil men niet betalen. Bartels: ‘Dat 
soort bedrijven melden zich dan vaak 
bij ons, omdat wij wel die expertise heb-
ben, maar tegelijkertijd een ander soort 
kantoor zijn.’ Hoewel actief op verschil-
lende rechtsgebieden geldt voor beide 
advocaten dat ze dagelijks met de voe-
ten in de klei staan. Boer: ‘We zitten hier 
niet vanuit een ivoren toren memo’s af te 
schieten, maar trekken samen op met de 
ondernemer.’ Bartels vult aan: ‘De per-
soonlijke relatie staat bij ons voorop. We 
doen het samen, of we doen het niet.’

Meer informatie www.labre.nl

Tim BoerSjef Bartels
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Marree en Dijxhoorn Advocaten
Plaats  Amersfoort, Amsterdam
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor dat zich 

richt op ondernemers en ondernemingen.
Website  www.mend.nl

Marxman Advocaten
Plaats  Amersfoort
Profiel  Full service advocatenkantoor dat  

adviseert over alle juridische vragen, 
die een ondernemer tegenkomt.

Website  www.marxman.nl

Molenaar Abeln Advocaten
Plaats  Amsterdam, Düsseldorf
Profiel  Gerenommeerd ondernemingsrecht-

kantoor met veel ervaring op het 
gebied van transacties.

Website  www.ma-advocaten.nl

Nysingh advocaten-notarissen
Plaats  Apeldoorn, Arnhem, Zwolle
Profiel  Een kantoor van advocaten en 

notarissen dat voorziet in de juridische 
behoeften van bedrijven, instellingen 
en overheden.

Website  www.nysingh.nl 

Pellicaan Advocaten
Plaats  Amsterdam, Rotterdam, Utrecht
Profiel  Gespecialiseerd advocatenkantoor dat 

zich richt op ondernemers en 
ondernemingen.

Website  www.pellicaan.nl 

Ploum
Plaats  Rotterdam
Profiel  Advocatenkantoor gespecialiseerd in 

ondernemingsrecht, arbeidsrecht, 
contractenrecht, bestuursrecht, 
intellectuele eigendom, IT-recht en 
verzekeringsrecht.

Website  www.ploum.nl 

Poelmann van den Broek Advocaten
Plaats  Nijmegen
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor dat zich 

richt op ondernemers en ondernemingen.
Website  www.pvdb.nl

SBM Advocaten
Plaats  Houten
Profiel  Advocatenkantoor dat cliënten in 

ondernemingsrecht, arbeidsrecht en 
familierecht ondersteunt.

Website  www.sbmadvocaten.nl 

Schol & Gorter Advocaten
Plaats  Enschede
Profiel  Niche kantoor voor de ondernemer op het 

gebied van ondernemingsrechtelijke en 
commerciële juridische dienstverlening.

Website  www.sgadvocaten.nl 

Schuth & Koelemaij Advocaten
Plaats  Assen
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor dat zich 

met name richt op  het midden- en 
kleinbedrijf.

Website  www.sk-advocaten.nl

Solon Advocaten
Plaats  Den Haag
Profiel  Advocatenkantoor voor ondernemers 

op het gebied van arbeidsrecht, 
contractenrecht, intellectueel 
eigendomsrecht, insolventierecht en 
fusie- en overnames.

Website  www.solonlegal.nl

Stek Law
Plaats  Amsterdam
Profiel  Onafhankelijk advocatenkantoor met 

gespecialiseerde dienstverlening op 
het gebied van ondernemingsrecht, 
financieel recht, mededinging & 
economische ordening.

Website  www.steklaw.com

Van Benthem & Keulen
Plaats  Utrecht
Profiel  Full service onafhankelijk advocaten-

kantoor met 80 juridische professio-
nals in advocatuur en notariaat. 

Website  www.vbk.nl

Van den Herik & Verhulst  
Advocaten
Plaats  Rotterdam
Profiel  Een advocatenkantoor dat een 

landelijke en internationale 
cliëntenkring bedient.

Website  www.herikverhulst.nl 

Vestius Advocaten
Plaats  Amsterdam
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor dat zich 

geheel richt op ondernemingsrecht en 
arbeidsrecht. 

Website  www.vestius.com

Vlaskamp Advocaten
Plaats  Amersfoort, Utrecht
Profiel  Middelgroot advocatenkantoor met 

specialisten op het gebied van het 
arbeidsrecht, ondernemingsrecht en 
insolventierecht.

Website  www.vlaskampadvocaten.nl

Wessel Tideman en Sassen
Plaats  Den Haag, Rotterdam
Profiel  Advocatenkantoor met een commerci-

ele rechtspraktijk en vergaande 
expertise op het gebied van vastgoed, 
ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Website  www.wtsadvocaten.nl 
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Dirkzwager advocaten & notarissen is een landelijk opererend top 15 
kantoor met vestigingen in Arnhem en Nijmegen. Advocaat/partner 
Claudia van de Most leidt de fusie & overnamepraktijk en draagt met 
grote betrokkenheid het Dirkzwager-gevoel uit: ‘Wij denken in mensen 
en niet in dossiers.’

‘Hard voor de zaak, 
zacht voor de persoon’

W ie mocht denken dat er buiten 
de Randstad geen landelijk 
opererende advocatenkanto-

ren te vinden zijn, heeft Dirkzwager over 
het hoofd gezien. Want met ruim 115 ad-
vocaten en notarissen en vestigingen in 
Arnhem en Nijmegen is Dirkzwager zowel 
nationaal als internationaal actief op bij-
na alle voorkomende rechtsgebieden. Het 
grootste advocaten- en notarissenkantoor 
buiten de Randstad staat zelfs in de top 15 
van juridische dienstverleners en in de 
top 10 ‘Most Attractive Employers 2016’.

 Met 12 medewerkers is de vakgroep Fu-
sies & Overnames, een belangrijke pijler 
binnen Dirkzwager. Met Claudia van der 
Most als een van de drie vennoten die ver-
antwoordelijk zijn voor de fusie & over-
namepraktijk van het advocatenkantoor. 
Daarnaast is Van der Most al bijna twintig 
jaar actief als advocaat Ondernemingsrecht 
en maakt ze sinds 1 januari 2017 ook deel 
uit van het bestuur van Dirkzwager. 

Persoonlijke klik
Van der Most was de afgelopen twee de-
cennia betrokken bij vele tientallen trans-
acties. Cliënten bestaan uit middelgrote 
en grote ondernemingen, waaronder een 
aantal multinationals en private equity 
partijen. Recente transacties zijn onder 
meer de begeleiding van de verkoop van 
Foeth aan Intersaction, de begeleiding 

verkoop van het piramide programma 
door Cito aan De Rolf Groep en de bege-
leiding van de participatie door NOM in 
het kapitaal van Sustainder. Die laatste 
transactie vond in februari plaats en was 
alweer de vierde transactie die ze bege-
leidde voor participatiemaatschappij 
Chezz Partners uit Breda. Volgens Van 
der Most is de relatie met haar cliënt 
Chezz Partners een goed voorbeeld van 
hoe zij en haar collega’s bij voorkeur ope-
reren. Van der Most: ‘Als je meerdere 
deals doet met een klant, leer je elkaar 
ook goed kennen, waardoor je sneller en 
efficiënter kunt opereren. Ik ken André 
Jansen van Chezz Partners al sinds 2013 
toen ik kort achter elkaar de begeleiding 
deed van de verkoop van twee van zijn 
participaties, Racupak en Wilting. Beide 
transacties pakten voor Chezz Partners 
goed uit. Bovendien hadden we ook een 
persoonlijke  klik. Sindsdien hebben we 
altijd contact met elkaar gehouden.’  

Doorverwijzing
Ondernemer André Jansen begon ooit op 
20-jarige leeftijd met een eigen metaalbe-
drijf en was in de loop der jaren bij vele 
bedrijven betrokken als aandeelhouder, 
directeur en aanjager. Deze bedrijven 
hadden vooral een technisch karakter, 
waaronder technische toelevering, ver-
koop en service van productiemachines, 

en kunstzinnige polyurethaan vloeren. 
Samen met zijn zakenpartner Peter Ade-
ma richtte hij in 2003 participatiemaat-
schappij Chezz Partners op. Met Chezz 
Partners deed Jansen de afgelopen tien 
jaar verschillende overnames en werd er 
vier keer een participatie succesvol ver-
kocht. Jansen: ‘Ik werk al twintig jaar 
met een vaste overnameadviseur. Hij was 
ooit mijn accountant en heeft me ook ge-
holpen met de verkoop van mijn eerste 
bedrijf. Toen we vier jaar geleden bezig 
waren met de verkoop van Racupak, een 
producent van verpakkingsmachines, 
kreeg ik van hem de tip om voor het con-
tractenwerk Claudia er eens bij te halen.’ 

Intensieve samenwerking
Deze eerste deal leidde tot een intensieve 
samenwerking waarbij Van der Most in 
korte tijd nog bij twee andere verkoop-
transacties als juridisch adviseur werd 
ingeschakeld. Een half jaar geleden werd 
Jansen benaderd om de voormalige ar-
maturenfabiek van Philips in Emmen 
over te nemen. Ook daar was Van de Most 
weer bij betrokken en wist ze samen met 
Jansen en zijn overnameadviseur de deal 
succesvol over de streep te trekken. Jan-
sen: ‘Claudia is deskundig en zeer betrok-
ken en voelt goed aan hoe ze, ondanks de 
verschillen, partijen op één lijn kan krij-
gen. Bovendien is ze een prettig persoon 
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die het hoofd koel houdt als de spanning 
even oploopt. Dat is ook belangrijk.’ 

Faire deal
Voor zowel Van der Most als Jansen is 
onderhandelen een spel dat met respect 
voor de andere partij gespeeld moet wor-
den. Van de Most: ‘Uitgangspunt is een 
faire deal waar beide partijen een goed 
gevoel aan over houden. Ik kom af en toe 
collega’s tegen die zich willen bewijzen 
door het spel hard te spelen, maar ik kijk 

liever iets verder vooruit. Nederland is 
een klein land en je komt elkaar al snel 
een keer weer tegen.’ 

Ook Jansen gelooft niet in het conflict-
model. ‘Ik vind het belangrijk om intrin-
siek eerlijk te zijn. Geen spelletjes, leg ge-
woon de kaarten op tafel. Als wij een 
belang nemen in een bedrijf doen we dat 
voor de lange termijn. Dat betekent dat je 
nog jaren samen optrekt met het zittende 
management en de medewerkers. Dan 
heeft geen zin om die mensen al bij de 

start tegen je in het harnas te jagen.’
  Volgens Van der Most werkt het feit 

dat ze een vrouw is over het algemeen ook 
in haar voordeel: ‘Ik heb niet zoveel last 
van mijn ego en hoef niet zo nodig de es-
calatie op te zoeken. Dat wil overigens 
niet zeggen dat ik tijdens de onderhande-
lingen geen lijnen trek of piketpaaltjes 
sla. Maar het uitgangspunt is: hard voor 
de zaak, zacht voor de persoon.’ 

Meer informatie www.dirkzwager.nl

‘Als je meerdere deals doet met een klant,  
leer je elkaar ook goed kennen, waardoor  
je sneller en efficiënter kunt opereren.’

André Jansen Claudia van der Most
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LEXSIGMA Advocaten is een Amsterdams advocatenkantoor ge-
vestigd in het Museumkwartier. Het M&A-team richt zich vooral op 
ondernemers, ondernemingen en instellingen die op zoek zijn naar 
gespecialiseerd juridisch advies. Als het moet wordt er geprocedeerd, 
maar bemiddelen is vaak beter. ‘Principes kunnen heel duur zijn.’

‘Als ondernemer moet je 
begrijpen wat er staat’

LEXSIGMA Advocaten is een mid-
delgroot advocatenkantoor dat ge-
specialiseerde juridische diensten 

verleent aan (internationale) bedrijven, 
instellingen en particulieren. Het kantoor 
van LEXSIGMA bevindt zich letterlijk 
naast het Concertgebouw. Een zeer her-
kenbare plek, met aan de achterkant een 
mooie open tuin waar de buren van Con-
certgebouwplein 10 ook regelmatig aan de 
lunchtafel te vinden zijn. ‘Tot vorig jaar 
augustus zaten we nog op de Zuidas’, ver-
telt Monique Aykaz, advocaat en partner 
bij LEXSIGMA. ‘Maar we vonden het daar 
nogal steriel en zakelijk. Hier voelen we 
ons beter thuis.’ 

Pragmatisch
Binnen LEXSIGMA vormt de fusie & 
overnamepraktijk met vijf advocaten 
een belangrijke pijler van het kantoor. 
Naast Monique Aykaz maken ook Paul 
Hendriks, Suzanne Pesak en Henk Brat, 
deel uit van het M&A-team van LEXSIG-
MA. Brat en Aykaz werken al ruim tien 
jaar samen. Deels hebben ze allebei hun  
eigen cliënten, maar bij grotere transac-
ties trekken ze ook vaak gezamenlijk op. 
Aykaz heeft daarbij ruime ervaring in on-
dernemingsrecht, fusies & overnames en 
algemeen contractenrecht en adviseert 
bij voorkeur aan de voorkant van het 

transactieproces. Aykaz: ‘Ik vind het leuk 
om aan het begin van het proces te zitten. 
Daarbij draait het om het structureren 
van de deal en de vastlegging in overzich-
telijke, juridische afspraken.’ Aykaz is 
naar eigen zeggen pragmatisch ingesteld: 
Ondernemers zitten niet te wachten op 
ingewikkelde formuleringen, die willen 
een duidelijke advies waar ze mee verder 
kunnen.’ 

  Collega Brat doet ook contractenwerk 
maar houdt zich in de praktijk wat meer 
bezig met het bewaken en verdedigen van 
de afspraken. Hij is als partner onderne-
mingsrecht gespecialiseerd in corporate 
litigation en onderhandelen. Brat: ‘Ik 
treed wat vaker op in conflictsituaties, 
waarbij een van de partijen vindt dat de 
gemaakte afspraken niet worden nageko-
men of geschonden.’ Als het moet wordt 
er dan door Brat geprocedeerd, maar dat 
probeert hij bij voorkeur te voorkomen. 
‘Ik denk dat in negentig procent van de 
situaties onderhandelen beter is dan 
procederen. Dat is ook altijd mijn eerste 
insteek. Met een gerechtelijke procedure 
ben je minimaal twee jaar verder, de uit-
komst is onzeker en het gaat je onvermij-
delijk geld kosten. Principes kunnen heel 
duur zijn.’ Daarnaast onderschatten on-
dernemers volgens Brat vaak de mentale 
impact van zo’n procedure. ‘Het kan je 

enorm afleiden van je business en levert 
vaak veel negatieve energie op. Daar zit je 
echt niet op te wachten.’ 

Juridische gevolgen
Door de digitalisering is er in de advoca-
tuur de laatste jaren veel veranderd. Veel 
standaardcontracten zijn gratis van inter-
net af te halen, waardoor ondernemers 
en hun adviseurs steeds vaker zelf aan 
het knutselen slaan. Aykaz ziet regelma-
tig documenten voorbijkomen waarbij 
ze haar ogen niet kan geloven. ‘Dan zie 
ik dat teksten zomaar zijn aangepast, of 
dat formuleringen zijn toegevoegd die he-
lemaal niet kunnen. Daarvan weet je nu 
al met zekerheid dat dit tot toekomstige 
conflicten gaat leiden.’ 

  Veel ondernemers onderschatten vol-
gens Aykaz de juridische gevolgen die het 
kan hebben als je zaken ‘even op papier’ 
zet. Aykaz: ‘Dat begint al bij de eerste 
emailwisselingen. Maar ik zie het ook bij 
een Letter of Intent waar soms een hele 
set van garanties wordt weggegeven, 
terwijl het boekenonderzoek nog moet 
plaatsvinden. Of dat er wordt gesproken 
over ‘cash & debt free opleveren’, terwijl 
niemand mij kan vertellen wat dat dan 
precies inhoudt. Je moet als ondernemer 
wel begrijpen wat er staat en wat je weg-
geeft.’

voorjaar 2017 | brookz | 47 

LEXSIGMA

Regisseursrol
Daarnaast is het volgens Brat belangrijk 
om te weten in welk stadium je welke in-
formatie geeft, en wat voor soort afspra-
ken daarbij horen. In die regierol zit vol-
gens hem ook bij uitstek de toegevoegde 
waarde van een goede advocaat. Brat: 
‘Het maken van heldere en sluitende con-
tracten is de basis. En bij fusies en over-
names praat je dan altijd over maatwerk. 
Maar daarnaast zijn wij vooral procesre-
gisseur en onderhandelaar. Wij hebben 
honderden transacties en onderhande-
lingssituaties meegemaakt, weten waar 
de discussiepunten zitten en kennen dus 
ook de verschillende oplossingen. Daar-

bij streven wij ook altijd naar een goed 
contact met de wederpartij en hanteren 
wederkerige contracten. Want ik geloof 
niet zo in het conflictmodel. De andere 
partij moet zich ook kunnen herkennen 
in de afspraken. Daarmee kweek je good-
will en voorkom je al een hoop discussie.’ 

Proactief adviseren
Een grote mate van betrokkenheid bij de 
cliënten staat volgens Aykaz voor alle elf 
advocaten van LEXSIGMA Advocaten 
voorop. Aykaz: ‘Groei is voor ons geen 
ambitie op zich, we willen gewoon goed 
werk afleveren. Daarbij is LEXSIGMA 
weliswaar een advocatenkantoor, maar 

niet in de traditionele zin. Ons doel is bij 
voorkeur niet reactief juridisch te advi-
seren, maar preventief en proactief. Als 
strategisch partner zijn wij ook daadwer-
kelijk betrokken bij onze cliënten. Die 
kunnen ons – als het moet – zeven dagen 
in de week bellen.’ 

Belangrijk onderdeel van die vertrou-
wensrelatie is dat er in het geval van een 
fusie of overname al in een vroeg stadium 
met elkaar wordt overlegd. Brat: ‘Hoe 
eerder wij in dat proces betrokken wor-
den, hoe beter het resultaat. En daar gaat 
het om.’ 

Meer informatie www.lexsigma.nl

‘Wij hebben honderden transacties en 
onderhandelingssituaties meegemaakt, weten 
waar de discussiepunten zitten en kennen dus 
ook de verschillende oplossingen’

Henk Brat Monique Aykaz Paul Hendriks Suzanne Pesak
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Marree en Dijxhoorn Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor 
met vestigingen in Amersfoort en Amsterdam. Het kantoor richt zich 
al vanaf haar oprichting in 1981 op ondernemers en ondernemingen. 
Advocaat/partner Alexander Steenaert is verantwoordelijk voor het 
team Ondernemingen. ‘Procederen kan, maar schikken is goedkoper.’ 

‘De energie van 
ondernemers is heerlijk, 
maar soms een valkuil’

Marree en Dijxhoorn Advocaten 
is in 1981 opgericht en is daar-
mee een van de oudste advo-

catenkantoren van Nederland. Door de 
jaren heen heeft het kantoor een gestage 
groei doorgemaakt. Inmiddels werken 
er in totaal zo’n 30 mensen, advocaten 
en staf. Marree en Dijxhoorn Advocaten 
heeft haar basis altijd in de regio’s Utrecht 
en Amersfoort gehad, maar sinds enkele 
jaren is er ook een vestiging op de Amster-
damse Zuidas. Volgens Alexander Steen-
aert, advocaat/partner Ondernemings-
recht, is dat ingegeven door het feit dat 
het kantoor een groeiend aantal buiten-
landse klanten bedient die een vestiging 
in Amsterdam hebben en een aantal grote 
klanten in de loop der jaren naar Amster-
dam is vertrokken. Steenaert: ‘Hoewel in 
de regio Midden Nederland ook genoeg 
mooie bedrijven actief zijn, merken we 
dat grotere ondernemingen meer en meer 
naar Amsterdam trekken. Met name voor 
onze fusie & overnamepraktijk is het goed 
dat we daar nu ook een kantoor hebben. 
Daarmee zit je toch wat dichter bij het 
vuur.’ Er is dan ook een sterke toename 
van het aantal transacties dat het over-
name team van Marree en Dijxhoorn 
Advocaten mocht begeleiden waarneem-
baar. Vorig jaar was het team goed voor 15 
koop- en verkooptransacties.

Ondernemers en ondernemingen
Marree en Dijxhoorn Advocaten heeft 
zich als één van de eerste advocaten-

kantoren in Nederland uitsluitend op de 
juridische dienstverlening aan onderne-
mingen toegelegd. Die focus op onder-
nemers en ondernemingen is ook terug 
te zien in de kantoorbezetting; cliënten 
kunnen op alle voor ondernemers rele-
vante rechtsgebieden worden bediend. 
Binnen het kantoor is het team Onder-
nemingen, met 11 advocaten de grootste 
pijler. Daarnaast zijn er de teams Arbeid, 
Vastgoed en Verzekeringen & Aansprake-
lijkheid. Het team Ondernemingen wordt 
aangestuurd door Alexander Steenaert, al 
vijfentwintig jaar actief als advocaat On-
dernemingsrecht en inmiddels betrok-
ken geweest bij vele tientallen fusie en 
overnametransacties. Naast zijn activi-
teiten in de fusie en overnamepraktijk is 
Steenaert ook betrokken als adviseur van 
diverse ondernemers en ondernemin-
gen, waaronder veel partijen uit de ICT, 
professionele dienstverlening en het vast-
goed. En sinds kort is Steenaert ook actief 
als bestuurslid van de stichting Midden 
Nederland Acquisities (MNA), een net-
werk voor professionals werkzaam in fu-
sies en overnames, corporate finance en 
private equity in deze regio.

Geld en ego’s
Als er één ding is wat Steenaert in al die 
jaren heeft geleerd, dan is het dat het pro-
cederen meestal niet de meest effectieve 
weg is om je doel te bereiken. Steenaert: 
‘Als het niet anders kan gaan we procede-
ren en dan gaan we er ook stevig in. Maar 

het is vaak een langdurig en kostbaar pro-
ces met een onzekere uitkomst. Schikken 
is meestal beter en goedkoper.’ 

Ondanks deze wetenschap en het feit 
dat er ook vanuit de rechtbank de afge-
lopen tien jaar steeds meer wordt aan-
gestuurd op mediation, ziet Steenaert de 
laatste tijd het aantal procedures toch 
weer toenemen. Steenaert: ‘Het zal wel 
met de aantrekkende economie hebben 
te maken, waardoor er weer budget be-
schikbaar is om te procederen. Daarbij 
gaat het overigens bijna altijd om geld en 
ego’s, situaties waarin de emoties de bo-
ventoon voeren. En dan maakt het som-
mige mensen niet uit wat de gevolgen 
zijn. Die willen koste wat het kost hun 
gelijk halen.’ 

Juridische inhaalslag
Een ander effect van de aantrekkende 
economie is dat bedrijven de laatste tijd 
hun contracten en andere juridische za-
ken weer op orde brengen. Steenaert: 
‘Tijdens de crisis van een paar jaar ge-
leden had dat allemaal geen prioriteit. 
Maar daardoor is er wel het nodige aan  
achterstallig onderhoud ontstaan. Alge-
mene voorwaarden die niet meer klop-
pen, maar ook disclaimers, commerciële 
contracten of zelfs arbeidscontracten. We 
worden regelmatig gebeld met de vraag of 
we daar weer even samen doorheen kun-
nen lopen.’

De inhaalslag op het gebied van juri-
disch documenten heeft volgens de over-
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Advocaat/partner Alexander Steenaert is verantwoordelijk voor het 
team Ondernemingen. ‘Procederen kan, maar schikken is goedkoper.’ 

‘De energie van 
ondernemers is heerlijk, 
maar soms een valkuil’

Marree en Dijxhoorn Advocaten 
is in 1981 opgericht en is daar-
mee een van de oudste advo-

catenkantoren van Nederland. Door de 
jaren heen heeft het kantoor een gestage 
groei doorgemaakt. Inmiddels werken 
er in totaal zo’n 30 mensen, advocaten 
en staf. Marree en Dijxhoorn Advocaten 
heeft haar basis altijd in de regio’s Utrecht 
en Amersfoort gehad, maar sinds enkele 
jaren is er ook een vestiging op de Amster-
damse Zuidas. Volgens Alexander Steen-
aert, advocaat/partner Ondernemings-
recht, is dat ingegeven door het feit dat 
het kantoor een groeiend aantal buiten-
landse klanten bedient die een vestiging 
in Amsterdam hebben en een aantal grote 
klanten in de loop der jaren naar Amster-
dam is vertrokken. Steenaert: ‘Hoewel in 
de regio Midden Nederland ook genoeg 
mooie bedrijven actief zijn, merken we 
dat grotere ondernemingen meer en meer 
naar Amsterdam trekken. Met name voor 
onze fusie & overnamepraktijk is het goed 
dat we daar nu ook een kantoor hebben. 
Daarmee zit je toch wat dichter bij het 
vuur.’ Er is dan ook een sterke toename 
van het aantal transacties dat het over-
name team van Marree en Dijxhoorn 
Advocaten mocht begeleiden waarneem-
baar. Vorig jaar was het team goed voor 15 
koop- en verkooptransacties.

Ondernemers en ondernemingen
Marree en Dijxhoorn Advocaten heeft 
zich als één van de eerste advocaten-

kantoren in Nederland uitsluitend op de 
juridische dienstverlening aan onderne-
mingen toegelegd. Die focus op onder-
nemers en ondernemingen is ook terug 
te zien in de kantoorbezetting; cliënten 
kunnen op alle voor ondernemers rele-
vante rechtsgebieden worden bediend. 
Binnen het kantoor is het team Onder-
nemingen, met 11 advocaten de grootste 
pijler. Daarnaast zijn er de teams Arbeid, 
Vastgoed en Verzekeringen & Aansprake-
lijkheid. Het team Ondernemingen wordt 
aangestuurd door Alexander Steenaert, al 
vijfentwintig jaar actief als advocaat On-
dernemingsrecht en inmiddels betrok-
ken geweest bij vele tientallen fusie en 
overnametransacties. Naast zijn activi-
teiten in de fusie en overnamepraktijk is 
Steenaert ook betrokken als adviseur van 
diverse ondernemers en ondernemin-
gen, waaronder veel partijen uit de ICT, 
professionele dienstverlening en het vast-
goed. En sinds kort is Steenaert ook actief 
als bestuurslid van de stichting Midden 
Nederland Acquisities (MNA), een net-
werk voor professionals werkzaam in fu-
sies en overnames, corporate finance en 
private equity in deze regio.

Geld en ego’s
Als er één ding is wat Steenaert in al die 
jaren heeft geleerd, dan is het dat het pro-
cederen meestal niet de meest effectieve 
weg is om je doel te bereiken. Steenaert: 
‘Als het niet anders kan gaan we procede-
ren en dan gaan we er ook stevig in. Maar 

het is vaak een langdurig en kostbaar pro-
ces met een onzekere uitkomst. Schikken 
is meestal beter en goedkoper.’ 

Ondanks deze wetenschap en het feit 
dat er ook vanuit de rechtbank de afge-
lopen tien jaar steeds meer wordt aan-
gestuurd op mediation, ziet Steenaert de 
laatste tijd het aantal procedures toch 
weer toenemen. Steenaert: ‘Het zal wel 
met de aantrekkende economie hebben 
te maken, waardoor er weer budget be-
schikbaar is om te procederen. Daarbij 
gaat het overigens bijna altijd om geld en 
ego’s, situaties waarin de emoties de bo-
ventoon voeren. En dan maakt het som-
mige mensen niet uit wat de gevolgen 
zijn. Die willen koste wat het kost hun 
gelijk halen.’ 

Juridische inhaalslag
Een ander effect van de aantrekkende 
economie is dat bedrijven de laatste tijd 
hun contracten en andere juridische za-
ken weer op orde brengen. Steenaert: 
‘Tijdens de crisis van een paar jaar ge-
leden had dat allemaal geen prioriteit. 
Maar daardoor is er wel het nodige aan  
achterstallig onderhoud ontstaan. Alge-
mene voorwaarden die niet meer klop-
pen, maar ook disclaimers, commerciële 
contracten of zelfs arbeidscontracten. We 
worden regelmatig gebeld met de vraag of 
we daar weer even samen doorheen kun-
nen lopen.’

De inhaalslag op het gebied van juri-
disch documenten heeft volgens de over-
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nameadvocaat ook nog een andere ach-
tergrond. Steenaert: ‘Bedrijven komen uit 
de overlevingsmodus en staan weer open 
voor fusie, verkoop of overname. Ook bij 
dit soort processen is het belangrijk dat 
je als bedrijf het contractenwerk op orde 
hebt. Want kopers hebben geleerd van 
de crisis en zijn een stuk kritischer dan 
pakweg tien jaar geleden. We worden 
als kantoor de laatste tijd ook weer vaker 
ingeschakeld voor een juridische due di-
ligence, dat werd, hoe onverstandig ook, 
in de crisisjaren uit kostenoverwegingen 
wel eens nagelaten. En als uit de due dili-
gence narigheid komt, is dat vaak aanlei-
ding om opnieuw te gaan onderhandelen. 

Of wordt in het slechtste geval de deal he-
lemaal afgeblazen.’

Procesregisseur
Door de digitalisering van veel werkpro-
cessen is het werk van de gemiddelde ad-
vocaat de laatste jaren snel aan het veran-
deren. Waar je vroeger nog begon met een 
wit vel om een contract op te stellen, werkt 
bijna iedereen tegenwoordig met model-
contracten, die worden aangepast aan de 
specifieke details van de deal. Het betekent 
voor Steenaert en zijn collega’s dat hun rol 
bij koop- en verkooptrajecten steeds meer 
is verschoven van pure jurist, naar die 
van procesbegeleider en onderhandelaar. 

Steenaert: ‘Naast het coördineren van alle 
partijen die bij de deal betrokken zijn is het 
vooral mijn taak, op basis van mijn erva-
ring, de ondernemer te behoeden voor te 
veel eagerness. In het overnameproces zit-
ten ze vaak vol energie die ik heerlijk vind, 
maar ik moet wel professionele afstand 
bewaren. Soms willen ondernemers iets te 
graag. Maar zeker bij dit soort trajecten is 
het verstandig om af en toe even afstand te 
nemen en de “helicopter view” te behou-
den. De aan- of verkoop van een bedrijf is 
een majeure gebeurtenis, daar moet je wel-
overdachte besluiten bij nemen.’

Meer informatie: www.mend.nl

‘Zeker bij overnametrajecten is het verstandig  
om af en toe even afstand te nemen  
en de “helicopter view” te behouden’

Alexander Steenaert
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Van Benthem & Keulen is een full service advocatenkantoor met 80 
juridische professionals in advocatuur en notariaat. Het kantoor uit 
Utrecht zet sterk in op de integratie van technologie in haar dienstver-
lening. Daarbij is de advocaat steeds meer een procesregisseur en on-
derhandelaar. ‘Wij zijn het dealgeweten.’

‘Een advocaat moet gevoel 
hebben voor de business’

Het was nog nooit eerder voorge-
komen, maar eind vorig jaar 
mocht Van Benthem & Keulen 

als eerste advocatenkantoor ooit een ICT-
award in ontvangst nemen. De VBK Tran-
sitie App werd door het ICT-vakblad 
Computable uitgeroepen tot het beste 
ICT-project in het MKB van 2016. Met de 
kosteloze transitie app kan elke HR pro-
fessional of arbeidsrechtjurist in een be-
veiligde omgeving direct een ontslagver-
goeding (Wet Werk en Zekerheid) 
berekenen. Desgewenst kan de uitge-
werkte berekening beveiligd per e-mail 
worden toegestuurd. De app heeft inmid-
dels al meer dan 3.000 gebruikers. 

‘De VBK Transitie App is een mooi 
voorbeeld van hoe je in juridische behoef-
te kunt voorzien door de inzet van tech-
nologie’, vertelt Steven Storm, advocaat 
en partner M&A bij Van Benthem & Keu-
len. Van Benthem & Keulen investeert 
sterk in de ontwikkeling van haar juridi-
sche dienstverlening. Technologie en op-
timalisatie van werkprocessen / project-
management spelen daarbij een 
belangrijke rol. ‘Wij zijn er van overtuigd 
dat door nieuwe technologie de juridi-
sche dienstverlening er op middellange 
termijn fundamenteel anders uit zal zien.’

M&A
Van Benthem & Keulen is een full service 
kantoor met 80 juridische professionals 
in advocatuur en notariaat. Van Benthem 
& Keulen behoort tot de top 5 snelst 
groeiende kantoren van Nederland over 

de afgelopen 5 jaar. Volgens de website 
Advocatie.nl staat het kantoor uit Utrecht 
momenteel op positie 21 van de top 50 
Nederlandse advocatenkantoren. Binnen 
Van Benthem & Keulen geeft Storm sa-
men met collega-advocaat en partner 
Sander Marges leiding aan het twaalf 
man/vrouw sterke Corporate / M&A 
team. Storm is al sinds 1996 actief als 
overnameadvocaat, heeft vele tientallen 
transacties op zijn naam en was vorig jaar 
de eerste advocaat in Nederland die zich 
ook Register Valuator mag noemen, met 
name om de financiële aspecten beter in 
de overeenkomst te kunnen verwerken. 
Zijn collega Marges werkt sinds 2001 in 
de ondernemingsrechtpraktijk bij Van 
Benthem & Keulen en is een ervaren spe-
cialist op het gebied van fusies & overna-
mes, joint ventures, samenwerkingsver-
banden en aandeelhoudersgeschillen.

De sectie Corporate / M&A van Van 
Benthem & Keulen begeleidt haar cliën-
ten bij het succesvol onderhandelen over 
en  afronden van nationale en internatio-
nale fusies, overnames, participaties en 
joint ventures in het midden- en grootbe-
drijf. Zij staan corporates en investe-
ringsfondsen bij, maar treden ook vaak 
op voor DGA’s en management. Waar no-
dig worden bij transacties ook andere 
specialismen van Van Benthem & Keulen 
ingeschakeld, bijvoorbeeld op het gebied 
van Banking & Finance (acquisitiefinan-
ciering, het opzetten van investerings-
fondsen), maar ook op het gebied van ar-
beidsrecht, IE en ICT/privacy. Ook de 

samenwerking met hun corporate notari-
aat helpt om transacties van begin tot 
eind te begeleiden. Storm: ‘Wij zorgen 
voor een strakke en efficiënte procesbe-
geleiding en juridisch hoogstaande kwali-
teit. Wij realiseren ons bovendien dat 
pragmatisch advies en snel handelen 
noodzakelijk is om het overnameproces 
in juiste banen te leiden. Goede model-
contracten en een efficiënte werkwijze 
zijn daarbij onontbeerlijk. Ook realiseren 
wij ons dat onze advocaten oog moeten 
hebben voor de commerciële verhoudin-
gen. Als kantoor trainen wij onze advoca-
ten in bedrijfseconomische principes om 
beter te begrijpen wat de drijfveren van 
de cliënt zijn. Ons Corporate / M&A team 
omvat daarom ook verschillende advoca-
ten met een bedrijfseconomische achter-
grond. Bij transacties met een internatio-
nale component schakelen we waar nodig 
ons mondiale netwerk SCG Legal in. Dat 
werkt naadloos.’   

vanDienst
Om aan deze ontwikkeling het hoofd te 
bieden heeft Van Benthem & Keulen 
sinds 2013 onder de naam vanDienst een 
gratis serviceconcept gelanceerd dat be-
staat uit een zestal juridische diensten. 
Zo worden onder meer modelcontracten 
gratis ter beschikking gesteld, is er een te-
lefonische helpdesk om te sparren en kan 
er gebruik worden gemaakt van de juridi-
sche bibliotheek van het kantoor en de 
permanente nascholing voor bedrijfsju-
risten en HR management. Volgens 
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Van Benthem & Keulen

Storm is vanDienst een groot succes: ‘Het 
verlaagt de drempel om naar ons toe te 
komen. Daarnaast creëert het vertrou-
wen en is vanDienst daardoor soms het 
startpunt van een nieuwe relatie.’ 

Kansen benutten
De overnameadvocaten van Van Ben-
them & Keulen onderscheiden zich met 
waar hun echte toegevoegde waarde ligt: 
de rol van procesregisseur en onderhan-
delaar. Marges: ‘Het gaat niet meer alleen 
om je juridische kennis, maar je moet ook 
verstand hebben van de business en de 
verschillende verdienmodellen.’ Inzoo-
mend op de dagelijkse fusie & overname-
praktijk zien zowel Storm als Marges met 
enige regelmaat dat ondernemers te ea-
ger zijn om een deal te sluiten. Storm: 
‘Ondernemers kunnen een betere deal 

maken als er meer op voorwaarden wordt 
gestuurd dan alleen op prijs.  Als we pas 
aan het eind van het transactieproces 
worden ingeschakeld, zie je dat er soms al 
veel te gemakkelijk zaken zijn weggege-
ven. Het is vervolgens heel moeilijk om 
die zaken – zonder concessies te doen – 
weer terug te draaien. Vaak helpt het om 
vroegtijdig te sparren.’ 

Volgens Marges is er voor onderne-
mers ook winst te behalen als zij zich rea-
liseren dat  de onderhandelingen de facto 
beginnen met het eerste contact. Marges: 
‘Vanaf het eerste telefoontje moet je je re-
aliseren dat je in onderhandeling bent. 
Zelfs een eenvoudig mailtje kan al juridi-
sche consequenties hebben of impact 
hebben op het verloop van de onderhan-
delingen.’ Daarnaast is het volgens Mar-
ges erg belangrijk om voldoende  tijd uit 

te trekken om de onderhandelingen goed 
voor te bereiden. ‘Daar ga je anders later 
gegarandeerd later spijt van krijgen.’

Pragmatisch
Marges: ‘In onze rol van onderhandelaar 
en procesregisseur zijn wij een beetje het 
dealgeweten. Het is daarbij onze taak om 
zorgvuldig alle stappen te doorlopen en 
als het echt moet af en toe op de rem te 
gaan staan.’ Storm: ‘Vooral in de eindfa-
se, als alles samen komt, ligt de coördina-
tie vaak bij ons. Daarbij gaan we uiter-
aard pragmatisch te werk. We zitten er 
niet om transacties onnodig ingewikkeld 
te maken. Net als de ondernemer willen 
ook wij dat er uiteindelijk het juiste resul-
taat komt. Daar doen we het voor.’

Meer informatie op www.vbk.nl

‘We zitten er niet om transacties onnodig 
ingewikkeld te maken. Net als de ondernemer 
willen ook wij dat er uiteindelijk een deal komt’

Sander MargesSteven Storm



steeds meer mkb-bedrijven zetten in op groei via 
overnames. Mits goed doordacht en uitgevoerd kan 
zo’n buy & build strategie een bedrijf in korte tijd op 
een hoger plan brengen. ‘Een paar jaar geleden was het 
ondenkbaar dat wij de nummer twee zouden worden 
op de Nederlandse markt. Kijk waar we nu staan.’
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Groeiversneller

Ruben Hoefnagels (25) is afkomstig 
uit een Brabants tandartsengezin, 
met twee ouders die tandarts wa-

ren. Hij zag de praktijk groeien van één 
stoel aan huis naar een praktijk met vier 

behandelkamers en een mondhygiënist. 
Met de groei van de praktijk, groeide ook 
de administratieve rompslomp. ‘Mijn ou-
ders vonden het werk naast de stoel erg be-
lastend. Het liefst waren ze gewoon bezig 

met hun vak,’ vertelt hij. Voor tandartsen 
als zijn ouders bedacht Hoefnagels een op-
lossing. In 2015 startte de jonge onderne-
mer Tandarts Today, een serviceorganisa-
tie die tandartsenpraktijken overneemt en 
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beheert. Inmiddels heeft hij vier praktijken 
overgenomen en een tandtechnisch labo-
ratorium. De overnametrajecten gaan hem 
steeds makkelijker af, vertelt hij: ‘Bij de 
eerste overname zat er anderhalf jaar tus-

sen het eerste contact en het moment van 
overname, bij de tweede een paar maan-
den en de derde was in een paar weken he-
lemaal rond. Het is een proces dat ik steeds 
beter onder de knie heb gekregen.’ Dit jaar 

wil Hoefnagels nog twee of drie overnames 
doen. Een eerste, kleine overname is al 
bijna voltooid. In het najaar wil Hoefnagels 
zelfs ‘een kleine keten’ toevoegen aan zijn 
gestaag groeiende tandartsenimperium. 
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Groeien door overnames is altijd een be-
proefde strategie geweest in de wereld 
van het grootbedrijf. Maar de laatste ja-
ren zien we deze ‘buy & build’-strategie 
ook steeds vaker terug in het Nederlandse 
MKB. Volgens overnamespecialist Hans 
Minnaar van Florijnz Corporate Finance 
is het een trend die de komende jaren zal 
doorzetten in vrijwel alle sectoren. Con-
cullega Tim van der Meer van Marktkink 
wil het niet eens meer een trend noemen: 
‘Buy & build-overnames in het MKB zijn 
here to stay. MKB-ondernemers zien een 
bedrijf steeds meer als een verhandelbare 
asset, een zienswijze die in de Verenigde 
Staten al zeker tien jaar gemeengoed is.’ 

Er zijn meerdere redenen aan te wijzen 
waarom buy & build juist nu zo sterk in 
opkomst is. Minnaar denkt dat in veel 
sectoren de digitalisering heeft gezorgd 
voor een versnelling van het tempo 
waarin buy & build-overnames worden 
gedaan. Steeds meer bedrijven uit de 
‘oude’ economie omarmen nieuwe busi-
nessmodellen, redeneert hij. ‘De meeste 
van die bedrijven hebben geen zin om 
zelf een online omgeving te ontwikkelen. 
Het is makkelijker om die kennis met een 
overname in huis te halen. Ik zie dat veel 
gebeuren in de retail, maar ook in tal van 
andere sectoren.’ 

Een belangrijke onderliggende drijf-
veer voor buy & build is de lage rente-
stand en de sterke toename van het aantal 
private equity-bedrijven. Van der Meer 
vertelt dat hij bijna wekelijks met een 
nieuwe investeringsmaatschappij spreekt 
, steeds vaker gefinancierd door succes-
volle ondernemers die na de verkoop van 
hun eigen bedrijf hun geld willen investe-
ren in een ander bedrijf. Aan de aanbod-
zijde zijn er veel ondernemers die, met 
de crisis nog vers in het geheugen, een 
deel van de waarde van hun bedrijf willen 
verzilveren nu de zaken goed gaan. Vaak 
blijven ze als minderheidsaandeelhouder 
betrokken bij het bedrijf en wordt samen 
met de investeerder een nieuwe buy-and-
buil strategie uitgestippeld. Een pre-exit 
en buy & build gaan op die manier hand 
in hand.

Ook Thomas Wals van participatie-
maatschappij MKB Fonds ziet dat het 
MKB langzaamaan steeds meer ver-
trouwd raakt met corporate finance. De 
toename van het aantal buy & build-over-

names is in zijn ogen een teken van de 
‘professionalisering van het midden- en 
kleinbedrijf.’ 

Kenmerkend voor buy & build in het 
MKB is een goed doordachte langeter-
mijnvisie. ‘Bij veel private equity partijen 
is een exit het expliciete doel van buy & 
build,’ zegt Minnaar. ‘Ze werken volgens 
een vast stramien: overnemen, integre-
ren, rijpen en dan verkopen. In het MKB 
kom ik dat zelden tegen. Daar wordt juist 
nagedacht over de lange termijn.’

Strategie
Voor de ambitieuze Ruben Hoefnagels 
was buy & build van meet af aan het plan. 
De tijd was er rijp voor, stelt hij. De keten-
vorming in de tandheelkunde werd tien 
jaar geleden ingezet. Op dit moment telt 
Nederland zo’n 5.500 tandartsenprak-
tijken. Ongeveer tien procent daarvan 
is onderdeel van een keten. Hoefnagels 
verwacht dat dit percentage uiteindelijk 
zal oplopen tot 90 procent: ‘Over een 
jaar of twintig is het spel gespeeld. De 
tandartsen gaan de apotheken achterna, 
die markt is inmiddels compleet verke-
tend.’ Hoefnagels is volledig eigenaar van 
Tandarts Today. Hij heeft zijn overnames 
kunnen doen zonder hulp van een inves-
teringsmaatschappij. Er komt een punt 
waarop hij op zoek moet naar vreemd ka-
pitaal, zegt hij, ‘maar dat moment wil ik 
nog even uitstellen.’ 

Ondernemer Rick Simons is dat mo-
ment inmiddels gepasseerd. In 2002 
startte hij Payroll Select. Vrijwel vanaf het 
begin groeide zijn bedrijf enorm hard — 
zo hard, dat hij in 2008 op de rem moest 
trappen. De interne organisatie van het 
payrollbedrijf was onvoldoende voorbe-
reid op de groei. Simons investeerde fors 
in een eigen softwareplatform, de kwa-
liteit van het personeel en een goed ser-
vice-apparaat. Toen hij die zaken op orde 
had, heeft hij met Marktlink een buy & 

build-strategie uitgewerkt. Simons: ‘We 
begonnen met het in kaart brengen van 
de markt en het identificeren van moge-
lijke overnameprooien. Een longlist van 
200 payrollbedrijven brachten we terug 
tot een shortlist van vijftien namen. Die 
bedrijven zijn we gaan benaderen. Voor 
ons is buy & build een manier om meer 
volume creëren en toegang te krijgen tot 
bepaalde sectoren, zoals de horeca en het 
onderwijs.’

In 2014 stapte ABN AMRO Participa-
ties aan boord als minderheidsaandeel-
houder en kon Simons daadwerkelijk be-
ginnen aan zijn overnamereeks. Dankzij 
zes overnames in drie jaar tijd groeide 
Payroll Select uit tot een van de groot-
ste payrollbedrijven van Nederland, met 
een gefactureerde omzet van 250 miljoen 
euro. Nieuwe overnames staan op korte 
termijn niet op de rol, zegt Simons. ‘Er is 
even rust. We zijn bezig met de integra-
tie van de nieuwe bedrijven. Consolida-
tie van de gehele onderneming staat nu 
centraal, winstgevendheid is belangrijker 
dan snelle groei.’ Toekomstige overnames 
sluit hij niet uit: ‘We kijken daarbij vooral 
naar grotere bedrijven, met een omzet 
van minimaal 60 miljoen euro. Maar een 
kleiner target in een interessante niche-
markt kan ook interessant zijn.’ 

Pre-exit
Bij het MKB Fonds is buy & build de vaste 
modus operandi. Het MKB Fonds heeft 
op dit moment deelnemingen in veertien 
bedrijven, met een gezamenlijke omzet 
van 180 miljoen euro. ‘Wij zien het als 
onze taak om bedrijven naar een hoger 
niveau te tillen,’ zegt Thomas Wals. Dat 
betekent in de meeste gevallen dat het 
MKB Fonds kiest voor een buy & build-
strategie. Een recent voorbeeld is scoo-
terproducent Asian Gear International 
uit Roelofarendsveen, bekend van het 
eigen scootermerk AGM. MKB Fonds 

 ‘Buy & build is niet iets wat je er 
als ondernemer zomaar even bij 
doet. Je moet de tijd nemen om 
een relatie op te bouwen met de 

partij die je overneemt.’
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nam in de zomer van 2015 een belang in 
het bedrijf. Een jaar later fuseerde Asian 
Gear met concurrent BTC. Eerder dit jaar 
volgde de overname van Hodi on Wheels. 
Door de fusie en de overname heeft Asian 
Gear in korte tijd haar marktaandeel fl ink 
vergroot. Het bedrijf moet alleen markt-
leider Piaggio nog boven zich dulden. 

Mede-eigenaar Tanina Smeding is te-
vreden over de samenwerking met het 
MKB Fonds: ‘In 2015 wisten wij als eige-
naren niet zo goed welke kant we op wil-
den met ons bedrijf. We overwogen een 
exit. Het MKB Fonds suggereerde toen 
een pre-exit, met een geleidelijke over-
dracht van onze aandelen. Voor ons is dat 
de ideale oplossing gebleken. Dankzij de 
buy & build-strategie zien we veel nieuwe 
kansen voor Asian Gear, niet alleen in 
Nederland, maar ook internationaal.’ 

Smeding denkt dat haar bedrijf de ko-
mende tijd nog verder kan groeien door 
overnames: ‘Hiermee stopt het niet. We 
overwegen om ons productaanbod te 
verbreden met kleding en accessoires.’ 
Wellicht dat Asian Gear ooit Piaggio van 
de troon stoot? Smeding durft hardop te 
dromen: ‘Waarom niet? Een paar jaar 
geleden was het ondenkbaar dat wij de 

nummer twee zouden worden op de Ne-
derlandse markt. Kijk waar we nu staan.’ 

Rendement
Het seriematig overnemen van bedrijven 
kan een effectieve manier zijn om in re-
latief korte tijd snel te groeien en waarde 
te creëren. Maar niet alle bedrijven lenen 
zich voor een buy & build-strategie. Om 
te beginnen moeten er in de markt waar-
in het bedrijf opereert voldoende over-
namekandidaten te vinden zijn; voor be-
drijven die in een kleine niche actief zijn, 
wordt dat lastig. Vanuit het oogpunt van 
private equity partijen is een buy & build 
alleen interessant als het rendement kan 
worden verhoogd. Volgens Tim van der 
Meer kijkt een investeerder met name 
naar drie criteria. In de eerste plaats is 
dat het hefboompotentieel (de leverage). 
Het is voor een investeerder aantrek-
kelijk wanneer overnames gefi nancierd 
kunnen worden met geleend vermogen. 
In de tweede plaats wordt gekeken naar 
‘multiple arbitrage’ — het verkopen van 
een bedrijf tegen een hogere multiple dan 
waartegen is geïnvesteerd. Tenslotte het 
groeipotentieel. Hoe sneller winstgroei 
kan worden behaald, hoe interessanter 

een bedrijf is voor private equity. Thomas 
Wals voegt toe dat de overnamestrategie 
gedragen moet worden door de onderne-
mer van het platformbedrijf en niet moet 
worden opgelegd door een investeerder: 
‘De ondernemer moet volledig achter de 
overnamestrategie kunnen staan, anders 
gaat het nooit werken.’

Relaties opbouwen
Het benaderen en selecteren van geschik-
te overnamekandidaten is bij een buy & 
build-overname niet wezenlijk anders 
dan bij een ‘gewone’ overname. ‘Het is 
niet iets wat je er als ondernemer zomaar 
even bij doet,’ waarschuwt Hans Min-
naar. ‘Je moet de tijd nemen om een rela-
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Ruben Hoefnagels merkt dat tandart-
sen het op prijs stellen dat hij hun am-
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bacht begrijpt. Hij is weliswaar zelf geen 
tandarts (hij studeerde bedrijfsecono-
mie), maar groeide wel op in een tandart-
senpraktijk en was enkele jaren manager 
van een tandartsenpraktijk in Amster-
dam. ‘Ik ken de vaktermen, dat wekt ver-
trouwen.’

Integreren
Een buy & build-strategie is pas succes-
vol als de aangekochte bedrijven goed 
worden geïntegreerd. Dat is niet altijd 
eenvoudig. In 2015 ondervroeg Deloitte 
meer dan achthonderd ondernemers en 
bestuurders naar hun ervaringen met 
‘post-merger integration’. Een derde van 
de respondenten gaf te kennen slechte er-
varingen te hebben met de integratie van 
overgenomen bedrijven. 

Als de directie van het overgenomen 
bedrijf aanblijft, dan is commitment be-
langrijk. Hoefnagels vertrouwt niet op de 
‘blauwe ogen’ van de verkopende partij. 
Het liefst stuurt hij aan op een earn-out 
regeling. ‘Dat hoeft niet gaan om grote 
bedragen,’ vertelt hij. ‘Het gaat erom dat 
we er samen een succes van maken. Als ik 
niet zeker kan zijn van die commitment, 
zal er iets aan de prijs moeten gebeuren.’ 

Bij geen van de bedrijven die door 

Payroll Select werd overgenomen, bleef 
de oud-eigenaar lang aan. ‘Dat was voor 
ons geen voorwaarde,’ verzekert Simons. 
‘Wij zijn een strategische koper met zeer 
veel kennis van de markt. De meeste be-
drijven die wij overnamen werden geleid 
door ondernemers halverwege de vijftig. 
Die mensen hebben hun bedrijf naar een 
bepaald niveau gebracht. Om het bedrijf 
verder te laten doorgroeien zijn andere 
competenties nodig.’ 

Dan is er nog het personeel van het 
overgenomen bedrijf. Als dat na een 
overname zijn motivatie verliest, kan de 
integratie in gevaar komen. Een valkuil 
waar je voor moet waken, zegt Wals: 
‘Vaak vrezen medewerkers dat na een 
overname hun baan op de tocht komt te 
staan. Die angst is meestal ongegrond. 
Natuurlijk willen wij kosten besparen, 
maar dat doen we meestal niet door ba-
nen te schrappen. In de praktijk blijkt 

juist dat het aantal banen juist is toege-
nomen na onze fusies en overnames.’ 

Terughoudendheid
Ook al is buy & build in het MKB inmid-
dels een vertrouwd verschijnsel, toch is er 
nog veel terughoudendheid onder onder-
nemers. Overnames blijven voor de meeste 
MKB’ers onbekend terrein. Niet onbegrij-
pelijk, geeft Simons toe: ‘Als je een buy & 
build-strategie niet goed voorbereidt, is 
het een duur traject met veel afbreukri-
sico’s. Het is tenslotte niet de dagelijkse 
business van een ondernemer. Wij hebben 
samen met onze adviseur en investeerder 
een goed doordacht plan gemaakt. Onder-
deel daarvan was onder meer het verstevi-
gen van ons eigen vermogen, het creëren 
van een oorlogskas en natuurlijk een goede 
overnamestrategie.’ Met een goed plan en 
de juiste partijen blijkt meer mogelijk dan 
veel ondernemers denken, stelt Simons.

‘De toename van het aantal buy 
& build-overnames is een teken 
van de professionalisering van 

het midden- en kleinbedrijf.’
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Dit is een selectie van bedrijven die te koop 
worden aangeboden op de website van Brookz.
Voor meer bedrijven, aanvullende informatie en 
de contactgegevens van de verkopende partij, zie 
www.brookz.nl 

aangeboden

ONDERNEMING IN 
MAATWERKSOFTWARE
Profi elnummer #22287
Omzet 0,4 mln
Onderneming actief in semi-publieke secto-
ren onderwijs, volkhuisvesting en gezond-
heidszorg.

ONDERNEMING IN EXCLUSIEVE 
MODE
Profi elnummer #22283
Omzet 1,1 mln
De winkel is gevestigd op een goed bereik-
bare locatie in de binnenstad van Eindhoven.

MBI LOGISTIEK MANAGER 
VERVOERSBEDRIJF
Profi elnummer #22278
Omzet 0,25 mln
Zoekt een MBI voor de positie van logistiek 
manager.

INTERNATIONAAL 
VERVOERSBEDRIJF
Profi elnummer #22277
Omzet 0,25 mln
MBI sales- en marketingmanager gezocht.

CASH & CARRY 
HANDELSCENTRUM VOOR 
BOMEN EN TUINPLANTEN
Profi elnummer #22276
Omzet 0,25 mln
De onderneming betreft een cash&carry han-
delscentrum van bomen en tuinplanten. 

NICHE HANDELSBEDRIJF IN 
VERKOOP EN VERHUUR (B2B)
Profi elnummer #22274
Omzet 0,8 mln
Gespecialiseerd in de verhuur van bewe-
gende animatie� guren en verkoop van 
hoogwaardige producten.

INSTALLATIEBEDRIJF REGIO 
ARNHEM

Profi elnummer #22273

Omzet 1,0 mln

De onderneming houdt zich vooral bezig met 

CV installaties, gas water en riool, sanitair en 

dakbedekking en zinkwerkzaamheden. 

ICT ONDERNEMING

Profi elnummer #22268

Omzet 1,0 mln

De onderneming is een landelijk opererende 

dienstverlener die innovatieve, projectmatige 

ICT- oplossingen levert.

NICHE PRODUCENT 
CARROSSERIE 
HALFFABRICATEN

Profi elnummer 22267

Omzet 0,5 mln

De onderneming ontwikkelt en produceert 

mechanisch / hydraulisch beweegbare con-

structies die in de transportsector gebruikt 

worden.

FIETSSPECIAALZAAK MET 
VERKOOP EN REPARATIE

Profi elnummer 22266

Omzet 0,4 mln

Gespecialiseerd in de hogere prijsklassen en 

E-Bike‘s.

ONTWIKKELAAR MOBILE 
ENGAGEMENT APP

Profi elnummer #22263

Omzet 0,25 mln

Het bedrijf bedenkt en ontwikkelt succes-

volle, innovatieve mobiele strategieën voor 

brands en retailers.

WEB-GEORIËNTEERDE 
GROOTHANDEL 
VERLICHTINGSPRODUCTEN
Profi elnummer #22261
Omzet 0,1 mln
Leveringen grotendeel rechtstreeks vanaf 
leverancier naar afnemer.

HANDELMAATSCHAPPIJ EN 
PRODUCENT
Profi elnummer #22260
Omzet 0,6 mln
Uiterst innovatief product voor het profes-
sioneel, veilig en handig/snel bewerken van 
materiaal/ werkstuk op locatie.

TECHNISCHE EN INNOVATIEVE 
TOELEVERANCIER
Profi elnummer #22258
Omzet 3,5 mln
De technische innovaties zijn elektrische- en 
mechanische delen, bedoeld om in high-tech 
meubelen te plaatsen.

WEBSHOP IN TELECOM
Profi elnummer #22255
Omzet 3 mln
Webshop in de telecombranche met meer 
dan 45 servicepunten in Nederland en 
België.

ONLINE TECHNISCH PLATFORM
Profi elnummer #22253
Omzet 1 mln
Dit bedrijf heeft in haar relatief korte bestaan 
al mooie merken/klanten en omzet aan haar 
weten te binden.

GROOTHANDEL INNOVATIEVE 
& TECHNISCHE PRODUCTEN
Profi elnummer #22249
Omzet 1,2 mln
De onderneming is een technische groothan-
del en verkoopt vele onderdelen voor allerlei 
aandrijftechnieken.

vraag&aanbod
selectief overzicht van de bedrijfsprofielen op www.brookz.nl
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SPECIALISTISCH 
W-INSTALLATIEBEDRIJF
Profi elnummer #22248

Omzet 0,6 mln

De onderneming is al decennia lang gespe-

cialiseerd in het installeren van duurzame en 

geavanceerde klimaatinstallaties.

ONDERNEMING IN TRAINING 
EN COACHING
Profi elnummer #22246

Omzet 1,4 mln

Training en coaching van zowel organisaties 

als individuele personen.

CONSTRUCTIEBEDRIJF
Profi elnummer #22243

Omzet 0,8 mln

Ervaren onderneming met klanten in de 

foodindustrie.

PRODUCENT, GROOTHANDEL, 
RETAILER HOBBYARTIKELEN
Profi elnummer #22241

Omzet 0,8 mln

Internationaal opererend bedrijf dat bekend 

staat om de goede kwaliteit van haar pro-

ducten.

TUINCENTRUM MET EIGEN 
KWEKERIJ
Profi elnummer #22240

Omzet 0,15 mln

De onderneming levert haar producten 

en diensten aan particulieren en zakelijke 

afnemers.

GESPECIALISEERDE SLIJTERIJ 
/ DRANKENHANDEL MET 
WEBSHOP
Profi elnummer #22236

Omzet 3 mln

Gespecialiseerde slijterij op een A-locatie 

in Amsterdam-Zuid. Klanten zowel B2C als 

B2B.

HORECA ONDERNEMING
Profi elnummer #22232

Omzet 0,8 mln

In een bosrijke omgeving wordt hier al 

tientallen jaren een succesvol horecabedrijf 

geëxploiteerd.

EXPLOITATIE VAN 
BIJEENKOMSTENCENTRUM EN 
RESTAURANT
Profi elnummer #22231

Omzet 2 mln

De exploitaties zijn beiden gevestigd op een 

historische buitenplaats.

FINTECH BEDRIJF ZOEKT 
OPERATIONEEL/LOGISTIEK 
DIRECTEUR
Profi elnummer #22229

Omzet 0,5 mln

Het bedrijf betreft een platform om snel en 

eenvoudig diverse soorten betaallinks aan 

te maken.

FINTECH ONDERNEMING 
ZOEKT MBI KANDIDAAT
Profi elnummer #22228

Omzet 0,5 mln

Het bedrijf zoekt een participerende onder-

nemer die het bedrijf succesvol op de kaart 

gaat zetten.

Online digitaal ondertekenen / ICT notaris

ONLINE DIGITAAL 
ONDERTEKENEN / ICT NOTARIS
Profi elnummer #22226

Omzet 0,12 mln

Startup / diensten voor rechtsgeldig onderte-

kenen / online notaris

AUTOBEDRIJF MET 
TANKSTATION EN SHOP
Profi elnummer #22221

Omzet 7,5 mln

Het betreft een erkend reparateur gespeciali-

seerd in een gerenommeerd merk.

ONLINE MARKETING 
AUTOMATION PLATFORM
Profi elnummer #22215

Omzet 0,5 mln

Het exploiteert een branche-, locatie-, en 

taal onafhankelijk platform.

DETACHERINGSBUREAU IN DE 
GEZONDHEIDSZORG
Profi elnummer #22209

Omzet Onbekend

Betreft een detacheerder van verpleegkun-

dig- en medisch personeel.

INT. HANDELSONDERNEMING 
LABORATORIUMAPPARATUUR

Profi elnummer #22200

Omzet 0,8 mln

Bedrijf actief in de in- en verkoop van labora-

toriumproducten met hoge omloopsnelheid 

en brede toepasbaarheid.

HOVENIERSBEDRIJF

Profi elnummer #22194

Omzet 0,1 mln

De onderneming is gespecialiseerd in sier-

bestrating en de aanleg van complete tuinen

FINTECH 
INTERNETONDERNEMING 
ZOEKT MANAGING-DIRECTOR

Profi elnummer #22192

Omzet 0,3 mln

Internet groeionderneming in Fintech zoekt 

ervaren managing-director.

INTERNATIONAAL 
KOERIERSBEDRIJF

Profi elnummer #22183

Omzet 0,28 mln

Klanten zijn bedrijven uit de foodsector, de 

medische sector en de grotere transportbe-

drijven.

WEBSHOP IN DROOGIJS

Profi elnummer #22182

Omzet 0,1 mln

Winstgevende webshop, met particulieren en 

bedrijven als klant, en ook groot afnemers.

ALLROUND LOODGIETERS- EN 
VERWARMINGSBEDRIJF

Profi elnummer #22180

Omzet 0,7 mln

De onderneming is een allround loodgie-

tersbedrijf met een primaire focus op de 

zakelijke markt.

RESTAURANT AAN HET WATER

Profi elnummer #22170

Omzet 1 mln

Gelegen bij groeiende nieuwe wijk met groot 

terras en zicht over het water.

PROFIELEN
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in Amsterdam-Zuid. Klanten zowel B2C als 

B2B.

HORECA ONDERNEMING
Profi elnummer #22232

Omzet 0,8 mln

In een bosrijke omgeving wordt hier al 

tientallen jaren een succesvol horecabedrijf 

geëxploiteerd.

EXPLOITATIE VAN 
BIJEENKOMSTENCENTRUM EN 
RESTAURANT
Profi elnummer #22231

Omzet 2 mln

De exploitaties zijn beiden gevestigd op een 

historische buitenplaats.

FINTECH BEDRIJF ZOEKT 
OPERATIONEEL/LOGISTIEK 
DIRECTEUR
Profi elnummer #22229

Omzet 0,5 mln

Het bedrijf betreft een platform om snel en 

eenvoudig diverse soorten betaallinks aan 

te maken.

FINTECH ONDERNEMING 
ZOEKT MBI KANDIDAAT
Profi elnummer #22228

Omzet 0,5 mln

Het bedrijf zoekt een participerende onder-

nemer die het bedrijf succesvol op de kaart 

gaat zetten.

Online digitaal ondertekenen / ICT notaris

ONLINE DIGITAAL 
ONDERTEKENEN / ICT NOTARIS
Profi elnummer #22226

Omzet 0,12 mln

Startup / diensten voor rechtsgeldig onderte-

kenen / online notaris

AUTOBEDRIJF MET 
TANKSTATION EN SHOP
Profi elnummer #22221

Omzet 7,5 mln

Het betreft een erkend reparateur gespeciali-

seerd in een gerenommeerd merk.

ONLINE MARKETING 
AUTOMATION PLATFORM
Profi elnummer #22215

Omzet 0,5 mln

Het exploiteert een branche-, locatie-, en 

taal onafhankelijk platform.

DETACHERINGSBUREAU IN DE 
GEZONDHEIDSZORG
Profi elnummer #22209

Omzet Onbekend

Betreft een detacheerder van verpleegkun-

dig- en medisch personeel.

INT. HANDELSONDERNEMING 
LABORATORIUMAPPARATUUR

Profi elnummer #22200

Omzet 0,8 mln

Bedrijf actief in de in- en verkoop van labora-

toriumproducten met hoge omloopsnelheid 

en brede toepasbaarheid.

HOVENIERSBEDRIJF

Profi elnummer #22194

Omzet 0,1 mln

De onderneming is gespecialiseerd in sier-

bestrating en de aanleg van complete tuinen

FINTECH 
INTERNETONDERNEMING 
ZOEKT MANAGING-DIRECTOR

Profi elnummer #22192

Omzet 0,3 mln

Internet groeionderneming in Fintech zoekt 

ervaren managing-director.

INTERNATIONAAL 
KOERIERSBEDRIJF

Profi elnummer #22183

Omzet 0,28 mln

Klanten zijn bedrijven uit de foodsector, de 

medische sector en de grotere transportbe-

drijven.

WEBSHOP IN DROOGIJS

Profi elnummer #22182

Omzet 0,1 mln

Winstgevende webshop, met particulieren en 

bedrijven als klant, en ook groot afnemers.

ALLROUND LOODGIETERS- EN 
VERWARMINGSBEDRIJF

Profi elnummer #22180

Omzet 0,7 mln

De onderneming is een allround loodgie-

tersbedrijf met een primaire focus op de 

zakelijke markt.

RESTAURANT AAN HET WATER

Profi elnummer #22170

Omzet 1 mln

Gelegen bij groeiende nieuwe wijk met groot 

terras en zicht over het water.
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PRODUCENT UNIEK SPEELGOED
Profi elnummer #22168

Omzet 0,4 mln

De onderneming ontwikkelt outside-the-box 

oplossingen m.b.t. stimulerend speelgoed.

ZORGBOERDERIJ NOORD-
NEDERLAND 
Profi elnummer #22165

Omzet 1,3 mln

Biedt woonruimte, dagbesteding en logeer-

opvang aan kinderen, jongeren en volwas-

senen.

DISRUPTIEF SOFTWARE 
PLATFORM
Profi elnummer#22164

Omzet Onbekend

Partij gezocht voor volgende groeifase.

ONDERNEMING IN 
ZONNEPANELEN
Profi elnummer #22163

Omzet 3 mln

Met goede service wordt de klant tijdens het 

hele proces volledig ontzorgt.

THUISZORGORGANISATIE
Profi elnummer #22159

Omzet 9 mln

Zoekt strategische, � nanciële of overne-

mende partner.

NATUURSTEENBEDRIJF IN 
GEDENKTEKENS
Profi elnummer #22158

Omzet 0,4 mln

Door een actievere marktbenadering en/

of uitbreiding van de activiteiten is groei 

mogelijk.

HOOGWAARDIG 
FITNESSCENTRUM
Profi elnummer ##22154

Omzet 0,7 mln

Met pay-per-use concept.

IMPORTEUR/GROOTHANDEL 
DUURZAME PRODUCTEN
Profi elnummer

Omzet 3,3 mln

Bedrijf is internationaal georiënteerd en deze 

nichemarkt is sterk groeiend.

SOFTWAREBEDRIJF MEDISCHE 
EN PARAMEDISCHE ZORG

Profi elnummer #22149

Omzet 0,19 mln

Het programma werkt als patiëntenregistra-

tiesysteem voor zorgaanbieders.

MODERN, VEELZIJDIG 
EN REGIONAAL 
AANNEMERSBEDRIJF

Profi elnummer #22144

Omzet 2,6 mln

Gedurende haar 50 jarige historie altijd 

winstgevend geweest.

COMMERCIËLE MBI’ER VOOR 
SOFTWARE IN B2B

Profi elnummer #22143

Omzet 0,15 mln

Helpt video-, � lmmakers om een interac-

tieve (menu) structuur aan te bieden aan de 

kijkers.

DRONE ONDERNEMING 
IN INSPECTIES EN AERIAL 
SURVEYS

Profi elnummer #22142

Omzet 0,08 mln

Voert visuele inspecties en aerial surveys op 

bereikbare en onbereikbare locaties uit.

ONDERNEMING IN DRAAI- EN 
FREESWERK

Profi elnummer #22131

Omzet 0,42 mln

Gespecialiseerd in draai- en freeswerk, zo-

wel conventioneel als CNC. Kleine series.

CONSTRUCTIEBEDRIJF

Profi elnummer #22130

Omzet 0,5 mln

Afnemers zijn overwegend actief in de bouw 

en in de industrie.

METAALCONSTRUCTIEBEDRIJF

Profi elnummer #22129

Omzet 0,43 mln

Gespecialiseerd in de productie en verkoop 

van straatmeubilair.

ALLROUND 
METAALBEWERKINGSBEDRIJF
Profi elnummer #22128
Omzet 0,75 mln
Gespecialiseerd in het ontwerpen en 
vervaardigen van staalconstructies en ma-
chinebouw.

MODELMAKERIJ
Profi elnummer #22126
Omzet 0,65 mln
De onderneming is gespecialiseerd in het 
vervaardigen van houten en kunststof giete-
rijmodellen en vormen voor de schuimstof- 
en betonindustrie.

ONDERHOUD-, SERVICE- EN 
INSTALLATIEBEDRIJF
Profi elnummer #22125
Omzet 0,4 mln
Het gaat om direct gestookte hetelucht-
verwarming voor tuinbouw, industrie en 
pluimveehouderij.

BOUWBEDRIJF ZOEKT 
ONDERNEMENDE 
BEDRIJFSLEIDER
Profi elnummer #22123
Omzet 5 mln
Betreft een bouwbedrijf actief in nieuwbouw 
en verbouw van bedrijfspanden en wonin-
gen.

ONDERNEMING IN 
JONGERENBEGELEIDING
Profi elnummer #22122
Omzet 0,7 mln
Is erkend door de brancheorganisatie als-
mede het CRKBO.

WEBSITE OP HET GEBIED VAN 
FINANCIELE CONTENT
Profi elnummer #22120
Omzet 0,35 mln
Verkoopt abonnementen aan particuliere 
beleggers en professionele partijen.

MBI’ER VOOR COMMUNICATIE-
ADVIESBUREAU
Profi elnummer #22118
Omzet 1 mln
Reclame-communicatiebureau met brede 
ervaring in B2B en zorg-/welzijnssector.

KLEINSCHALIG 
RECREATIEPROJECT ZUID-
FRANKRIJK
Profi elnummer #22109
Omzet 0,1 mln
Bestaande uit 5 vakantiewoningen.

selectief overzicht van de bedrijfsprofielen op www.brookz.nl
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PLATFORM
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Omzet Onbekend

Partij gezocht voor volgende groeifase.
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ZONNEPANELEN
Profi elnummer #22163

Omzet 3 mln

Met goede service wordt de klant tijdens het 

hele proces volledig ontzorgt.
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Profi elnummer #22159

Omzet 9 mln

Zoekt strategische, � nanciële of overne-

mende partner.
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GEDENKTEKENS
Profi elnummer #22158

Omzet 0,4 mln

Door een actievere marktbenadering en/

of uitbreiding van de activiteiten is groei 

mogelijk.

HOOGWAARDIG 
FITNESSCENTRUM
Profi elnummer ##22154

Omzet 0,7 mln

Met pay-per-use concept.

IMPORTEUR/GROOTHANDEL 
DUURZAME PRODUCTEN
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Omzet 3,3 mln

Bedrijf is internationaal georiënteerd en deze 

nichemarkt is sterk groeiend.

SOFTWAREBEDRIJF MEDISCHE 
EN PARAMEDISCHE ZORG

Profi elnummer #22149

Omzet 0,19 mln

Het programma werkt als patiëntenregistra-

tiesysteem voor zorgaanbieders.

MODERN, VEELZIJDIG 
EN REGIONAAL 
AANNEMERSBEDRIJF

Profi elnummer #22144

Omzet 2,6 mln

Gedurende haar 50 jarige historie altijd 

winstgevend geweest.

COMMERCIËLE MBI’ER VOOR 
SOFTWARE IN B2B

Profi elnummer #22143

Omzet 0,15 mln

Helpt video-, � lmmakers om een interac-

tieve (menu) structuur aan te bieden aan de 
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Profi elnummer #22142
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Voert visuele inspecties en aerial surveys op 

bereikbare en onbereikbare locaties uit.

ONDERNEMING IN DRAAI- EN 
FREESWERK

Profi elnummer #22131

Omzet 0,42 mln

Gespecialiseerd in draai- en freeswerk, zo-

wel conventioneel als CNC. Kleine series.

CONSTRUCTIEBEDRIJF

Profi elnummer #22130

Omzet 0,5 mln

Afnemers zijn overwegend actief in de bouw 

en in de industrie.

METAALCONSTRUCTIEBEDRIJF

Profi elnummer #22129

Omzet 0,43 mln

Gespecialiseerd in de productie en verkoop 

van straatmeubilair.

ALLROUND 
METAALBEWERKINGSBEDRIJF
Profi elnummer #22128
Omzet 0,75 mln
Gespecialiseerd in het ontwerpen en 
vervaardigen van staalconstructies en ma-
chinebouw.

MODELMAKERIJ
Profi elnummer #22126
Omzet 0,65 mln
De onderneming is gespecialiseerd in het 
vervaardigen van houten en kunststof giete-
rijmodellen en vormen voor de schuimstof- 
en betonindustrie.

ONDERHOUD-, SERVICE- EN 
INSTALLATIEBEDRIJF
Profi elnummer #22125
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Het gaat om direct gestookte hetelucht-
verwarming voor tuinbouw, industrie en 
pluimveehouderij.

BOUWBEDRIJF ZOEKT 
ONDERNEMENDE 
BEDRIJFSLEIDER
Profi elnummer #22123
Omzet 5 mln
Betreft een bouwbedrijf actief in nieuwbouw 
en verbouw van bedrijfspanden en wonin-
gen.

ONDERNEMING IN 
JONGERENBEGELEIDING
Profi elnummer #22122
Omzet 0,7 mln
Is erkend door de brancheorganisatie als-
mede het CRKBO.

WEBSITE OP HET GEBIED VAN 
FINANCIELE CONTENT
Profi elnummer #22120
Omzet 0,35 mln
Verkoopt abonnementen aan particuliere 
beleggers en professionele partijen.

MBI’ER VOOR COMMUNICATIE-
ADVIESBUREAU
Profi elnummer #22118
Omzet 1 mln
Reclame-communicatiebureau met brede 
ervaring in B2B en zorg-/welzijnssector.

KLEINSCHALIG 
RECREATIEPROJECT ZUID-
FRANKRIJK
Profi elnummer #22109
Omzet 0,1 mln
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ONDERNEMING ACTIEF IN DE 
MOBIELE CATERING BRANCHE
Profi elnummer #21679
Omzet 0,5 mln
Onderneming is actief in de kof� e catering 
branche en biedt verschillende kof� econcep-
ten aan op locatie.

PRODUCENT MACHINES 
SCHEEPVAARTINDUSTRIE
Profi elnummer #21678
Omzet 16 mln
Groep is actief in productie van materiaal en 
machines voor voornamelijk de bagger- en 
scheepvaartindustrie.

VERKOOP EN VERHUUR 
HANDELSBEDRIJF (B2B)
Profi elnummer #21673
Omzet 0,85 mln
Actief met de verkoop van hoogwaardige 
producten en de verhuur van bewegende 
animatie� guren.

HANDELSBEDRIJF IN B2B NICHE 
MARKT
Profi elnummer #21670
Omzet 0,6 mln
Bedrijf is actief als marktleider in een niche-
markt van creativiteits- en hobbymaterialen 
in Euro.

ONDERNEMING IN (DIGITALE) 
VASTGOEDPRESENTATIES
Profi elnummer #21669
Omzet 0,4 mln
Onafhankelijke onderneming met specialisa-
tie in presentaties voor de vastgoedsector.

REISBUREAU NOORD-HOLLAND
Profi elnummer #21659
Omzet 1,6 mln
Bureau geniet uitstekende naamsbekend-
heid in de regio en kent veel vaste klanten.

WEBSHOP 
INTERIEURACCESSOIRES / 
WOONWINKEL
Profi elnummer #21655
Omzet 0,2 mln
Combinatie webshop /fysieke winkel die zich 
met name richt op artikelen voor in huis en 
in de tuin.

PRODUCENT EN GROOTHANDEL 
INTERNATIONAAL
Profi elnummer #21599
Omzet 6,6 mln
Onderneming levert diverse producten, 
oplossingen en services aan met name de 
elektronica-industrie (SMT).

TOTAALLEVERANCIER PRINT- 
EN DRUKWERK
Profi elnummer #21598
Omzet 0,5 mln
Onderneming levert een mix van gra� sche 
diensten en producten aan zowel zakelijke 
klanten als consumenten.

ADVENTURE-BEDRIJF
Profi elnummer #21597
Omzet 1,1 mln
Een compleet landelijk - en (Eu)regionaal 
bekend adventure-bedrijf met een groot 
activiteitenprogramma.

PRODUCENT KWALITATIEF 
HOOGWAARDIGE KUNSTSTOF 
PRODUCTEN
Profi elnummer #21589
Omzet 0,2 mln
Onderneming richt zich op de productie van 
kunststof onderdelen.

SPECIALIST BEWERKING 
KUNSTSTOF HALFFABRICATEN 
TOT MAATWERK
Profi elnummer #21583
Omzet 1,2 mln
Onderneming is specialist in het bewerken 
van kunststof halffabricaten tot maatwerk-
producten.

VERKOOP EN INSTALLATIE VAN 
ZONNEPANELEN
Profi elnummer #21578
Omzet 4 mln
Onderneming is specialist in de verkoop en 
installatie van zonnepanelen en heeft een 
sterke reputatie in de markt.

GROOTHANDEL IN 
SMARTPHONE/TABLET 
ACCESSOIRES
Profi elnummer #21572
Omzet 1,3 mln
Verkoop van A-merk accessoires voor smart-
phones en tablets aan andere groothandels, 
webshops en telecom retailers door heel 
Europa.

GESPECIALISEERD JURIDISCH 
ADVIESBUREAU
Profi elnummer #21571
Omzet 1,2 mln
Een in personenschade gespecialiseerd 
juridisch adviesbureau.

DEELACTIVITEIT 
GROOTHANDEL MEDISCHE 
PRODUCTEN
Profi elnummer #21569
Omzet 0,5 mln
Een producent/groothandel van medische 
producten biedt een deel van haar bedrijfs-
activiteiten aan.

ONLINE MARKETINGBUREAU
Profi elnummer #21565
Omzet 0,4 mln
Schaalbaar platform met eigen software.

ALLROUND 
INSTALLATIEBEDRIJF
Profi elnummer #21392
Omzet 2 mln
De onderneming is voornamelijk actief als 
cv-installateur maar heeft daarnaast de 
kennis en kunde in huis om ook het allround 
installatiewerk uit te voeren.

BOUWBEDRIJF 
GESPECIALISEERD IN TURN-KEY 
PROJECTEN
Profi elnummer #21410
Omzet 1,9 mln
De onderneming is gespecialiseerd in het, 
zowel van buiten als van binnen, ver- en 
afbouwen van centra.

ONDERNEMING IN HEKWERKEN 
EN AFRASTERING
Profi elnummer #21413
Omzet 0,75 mln
De onderneming is gespecialiseerd in het 
produceren en plaatsen van hekwerken en 
afrasteringen.

ONDERNEMING IN 
BRANDVEILIGHEID
Profi elnummer #21415
Omzet 2 mln
De onderneming heeft haar specialisatie op 
het gebied van brandveiligheid (installatie en 
bouwkundig) en inbraakbeveiliging.

START-UP IN BIOLOGISCHE 
LIKEUR
Profi elnummer #21423
Een studentenbedrijf dat als pionier een 
biologische versie van een internationaal 
bekende likeur heeft ontwikkeld.

INNOVATIEVE ONDERNEMING 
IN RESTMATERIALEN 
(GEPATENTEERD)
Profi elnummer #21430
De onderneming heeft een uniek gepaten-
teerd product ontwikkeld dat een belangrijke 
bijdrage levert aan de vermindering van CO2 
uitstoot.

ONDERNEMING IN HEKWERKEN 
EN POORTEN
Profi elnummer #21436
Omzet 1,7 mln
Het bedrijf levert en produceert hekwerken 
en (elektrische) poorten aan bedrijven en 
particulieren. 
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Profi elnummer #21679
Omzet 0,5 mln
Onderneming is actief in de kof� e catering 
branche en biedt verschillende kof� econcep-
ten aan op locatie.

PRODUCENT MACHINES 
SCHEEPVAARTINDUSTRIE
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afbouwen van centra.

ONDERNEMING IN HEKWERKEN 
EN AFRASTERING
Profi elnummer #21413
Omzet 0,75 mln
De onderneming is gespecialiseerd in het 
produceren en plaatsen van hekwerken en 
afrasteringen.

ONDERNEMING IN 
BRANDVEILIGHEID
Profi elnummer #21415
Omzet 2 mln
De onderneming heeft haar specialisatie op 
het gebied van brandveiligheid (installatie en 
bouwkundig) en inbraakbeveiliging.

START-UP IN BIOLOGISCHE 
LIKEUR
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Brookz werkt o.a. samen met de volgende partners

vraag&aanbod
selectief overzicht van de bedrijfsprofielen op www.brookz.nl

ONDERNEMING ACTIEF IN DE 
MOBIELE CATERING BRANCHE
Profi elnummer #21679
Omzet 0,5 mln
Onderneming is actief in de kof� e catering 
branche en biedt verschillende kof� econcep-
ten aan op locatie.

PRODUCENT MACHINES 
SCHEEPVAARTINDUSTRIE
Profi elnummer #21678
Omzet 16 mln
Groep is actief in productie van materiaal en 
machines voor voornamelijk de bagger- en 
scheepvaartindustrie.

VERKOOP EN VERHUUR 
HANDELSBEDRIJF (B2B)
Profi elnummer #21673
Omzet 0,85 mln
Actief met de verkoop van hoogwaardige 
producten en de verhuur van bewegende 
animatie� guren.

HANDELSBEDRIJF IN B2B NICHE 
MARKT
Profi elnummer #21670
Omzet 0,6 mln
Bedrijf is actief als marktleider in een niche-
markt van creativiteits- en hobbymaterialen 
in Euro.

ONDERNEMING IN (DIGITALE) 
VASTGOEDPRESENTATIES
Profi elnummer #21669
Omzet 0,4 mln
Onafhankelijke onderneming met specialisa-
tie in presentaties voor de vastgoedsector.

REISBUREAU NOORD-HOLLAND
Profi elnummer #21659
Omzet 1,6 mln
Bureau geniet uitstekende naamsbekend-
heid in de regio en kent veel vaste klanten.

WEBSHOP 
INTERIEURACCESSOIRES / 
WOONWINKEL
Profi elnummer #21655
Omzet 0,2 mln
Combinatie webshop /fysieke winkel die zich 
met name richt op artikelen voor in huis en 
in de tuin.

PRODUCENT EN GROOTHANDEL 
INTERNATIONAAL
Profi elnummer #21599
Omzet 6,6 mln
Onderneming levert diverse producten, 
oplossingen en services aan met name de 
elektronica-industrie (SMT).

TOTAALLEVERANCIER PRINT- 
EN DRUKWERK
Profi elnummer #21598
Omzet 0,5 mln
Onderneming levert een mix van gra� sche 
diensten en producten aan zowel zakelijke 
klanten als consumenten.

ADVENTURE-BEDRIJF
Profi elnummer #21597
Omzet 1,1 mln
Een compleet landelijk - en (Eu)regionaal 
bekend adventure-bedrijf met een groot 
activiteitenprogramma.

PRODUCENT KWALITATIEF 
HOOGWAARDIGE KUNSTSTOF 
PRODUCTEN
Profi elnummer #21589
Omzet 0,2 mln
Onderneming richt zich op de productie van 
kunststof onderdelen.

SPECIALIST BEWERKING 
KUNSTSTOF HALFFABRICATEN 
TOT MAATWERK
Profi elnummer #21583
Omzet 1,2 mln
Onderneming is specialist in het bewerken 
van kunststof halffabricaten tot maatwerk-
producten.

VERKOOP EN INSTALLATIE VAN 
ZONNEPANELEN
Profi elnummer #21578
Omzet 4 mln
Onderneming is specialist in de verkoop en 
installatie van zonnepanelen en heeft een 
sterke reputatie in de markt.

GROOTHANDEL IN 
SMARTPHONE/TABLET 
ACCESSOIRES
Profi elnummer #21572
Omzet 1,3 mln
Verkoop van A-merk accessoires voor smart-
phones en tablets aan andere groothandels, 
webshops en telecom retailers door heel 
Europa.

GESPECIALISEERD JURIDISCH 
ADVIESBUREAU
Profi elnummer #21571
Omzet 1,2 mln
Een in personenschade gespecialiseerd 
juridisch adviesbureau.

DEELACTIVITEIT 
GROOTHANDEL MEDISCHE 
PRODUCTEN
Profi elnummer #21569
Omzet 0,5 mln
Een producent/groothandel van medische 
producten biedt een deel van haar bedrijfs-
activiteiten aan.

ONLINE MARKETINGBUREAU
Profi elnummer #21565
Omzet 0,4 mln
Schaalbaar platform met eigen software.

ALLROUND 
INSTALLATIEBEDRIJF
Profi elnummer #21392
Omzet 2 mln
De onderneming is voornamelijk actief als 
cv-installateur maar heeft daarnaast de 
kennis en kunde in huis om ook het allround 
installatiewerk uit te voeren.

BOUWBEDRIJF 
GESPECIALISEERD IN TURN-KEY 
PROJECTEN
Profi elnummer #21410
Omzet 1,9 mln
De onderneming is gespecialiseerd in het, 
zowel van buiten als van binnen, ver- en 
afbouwen van centra.

ONDERNEMING IN HEKWERKEN 
EN AFRASTERING
Profi elnummer #21413
Omzet 0,75 mln
De onderneming is gespecialiseerd in het 
produceren en plaatsen van hekwerken en 
afrasteringen.

ONDERNEMING IN 
BRANDVEILIGHEID
Profi elnummer #21415
Omzet 2 mln
De onderneming heeft haar specialisatie op 
het gebied van brandveiligheid (installatie en 
bouwkundig) en inbraakbeveiliging.

START-UP IN BIOLOGISCHE 
LIKEUR
Profi elnummer #21423
Een studentenbedrijf dat als pionier een 
biologische versie van een internationaal 
bekende likeur heeft ontwikkeld.

INNOVATIEVE ONDERNEMING 
IN RESTMATERIALEN 
(GEPATENTEERD)
Profi elnummer #21430
De onderneming heeft een uniek gepaten-
teerd product ontwikkeld dat een belangrijke 
bijdrage levert aan de vermindering van CO2 
uitstoot.

ONDERNEMING IN HEKWERKEN 
EN POORTEN
Profi elnummer #21436
Omzet 1,7 mln
Het bedrijf levert en produceert hekwerken 
en (elektrische) poorten aan bedrijven en 
particulieren. 
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Profi elnummer #21678
Omzet 16 mln
Groep is actief in productie van materiaal en 
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PARTNERS GEZOCHT VOOR 
DIVERSE START-UP BEDRIJVEN
Profi elnummer #22108
Omzet 0.15 mln
Investeringsgroep zoekt ondernemende 
partners die in staat zijn start-ups te leiden.

EDUCATIEBEDRIJF ZOEKT 
MBI‘ER
Profi elnummer #22107
Omzet 0,25 mln
Het heeft de hoogste slagingspercentages in 
de markt door een stevige en schaalbare IT.

GROOTHANDEL IN 
RELATIEGESCHENKEN MET 
WEBSHOP
Profi elnummer #22106
Omzet 0,4 mln
Het klantenbestand bestaat vooral uit B2B 
klanten.

HANDELSONDERNEMING 
WAND- EN VLOERTEGELS EN 
BOUWMATERIALEN
Profi elnummer #22101
Omzet 0,28 mln
Het klantenbestand bestaat voor 99% uit 
particulieren.

FAMILY- MEDIATIONPRAKTIJK
Profi elnummer #22090
Omzet 0,14 mln
De ‘formule‘ is bijzonder geschikt om uit te 
breiden naar andere steden.

MOTORSPECIAALZAAK
Profi elnummer #22086
Omzet 0,18 mln
Actief in de handel van motoren en onderde-
len, alsmede het onderhoud en reparatie.

BETONBEWERKINGSBEDRIJF
Profi elnummer #22084
Omzet 0,8 mln
Hoofdzakelijk aannemers in de infra, bouw- 
en installatiebranche.

KINDEROPVANG
Profi elnummer #22078
Omzet 1 mln
Organisatie in het oosten van het land.

RESTAURANT OP A-1 LOCATIE 
IN HAARLEM
Profi elnummer #22075
Omzet 0,6 mln
Kent een decennialange historie en is gele-
gen in het historische centrum van Haarlem.

RENDABELE SELF STORAGE 
ONDERNEMING
Profi elnummer #22069
Omzet 0,21 mln
Op een voordelige en veilige manier kunnen 
de klanten extra opslagruimte huren.

ONDERNEMING IN PRINT EN 
SIGN BRANCHE
Profi elnummer #22062
Omzet 1 mln
Beschikt tevens over verkooptools als eigen 
webshops en een white-label webshopcon-
cept.

SPECIALIST ADMINISTRATIEVE 
DIENSTVERLENING
Profi elnummer #22060
Omzet 10 mln
De onderneming is goed winstgevend en 
heeft meer dan 100 fte in dienst.

AANNEMINGSBEDRIJF 
INDUSTRIE-EN 
KANTORENBOUW VLAANDEREN
Profi elnummer #22054
Omzet 3 mln
Gespecialiseerd in de industrie- en kantoren-
bouw, zowel nieuwbouw als renovaties.

E-COMMERCE BEDRIJF IN 
LOGISTIEKE DIENSTVERLENING
Profi elnummer #22051
Omzet 0,35 mln
Bedrijf handelt de volledige logistiek af voor 
1 tot 100+ webshops en andere bedrijven.

GROOTHANDEL MET SPECIFIEK 
EIGEN PRODUCTIE
Profi elnummer #22049
Omzet 1,35 mln
De activiteiten richten zich op productie voor 
de meubelindustrie en op groothandel meu-
belbeslag en bevestigingsmaterialen.

SPORTCENTRUM (BUDGET) TE 
KOOP IN NOORD HOLLAND
Profi elnummer #22047
Omzet 0,28 mln
Met ca. 1.100 leden en een mooie groei-
potentie.

ONDERNEMING IN GROEN EN 
GWW
Profi elnummer #22046
Omzet 7 mln
Activiteiten betreffen: Grond, Weg- en 
Waterbouw.

FACILITAIRE DIENSTVERLENER
Profi elnummer #22045
Omzet 1,5 mln
De onderneming is gespecialiseerd in de 
schoonmaak van hotelkamers en het leveren 
van aanverwante diensten.

R&D IN REMOTE MONITORING & 
CONTROL
Profi elnummer #22036
Omzet 0,8 mln
Expert in remote monitoring & control 
voor toepassingen die een hoge mate van 
betrouwbaarheid, veiligheid en beheersbaar-
heid vereisen.

PRODUCTIEBEDRIJF MET EIGEN 
INNOVATIEF PRODUCT
Profi elnummer #22035
Omzet 2,5 mln
Bedrijf met zelfontwikkelde, unieke inno-
vatieve mobiliteitshulpmiddelen zoekt een 
koper of participant.

ONDERNEMING IN ONLINE 
PLATFORMEN
Profi elnummer #22033
Omzet 0,2 mln
Biedt een unieke oplossing voor het creëren 
van veilige en makkelijk bewerkbare com-
munities.

SPORTSPECIAALZAAK
Profi elnummer #22031
Omzet 1,2 mln
Het bedrijf staat vooral bekend om haar 
goede service, expertise en persoonlijk 
advies.

PRODUCENT GRIEKSE 
FOODPRODUCTEN
Profi elnummer #22030
Omzet 1 mln
Betrokken investeerder / participant en € 
250.000 werkkapitaal gezocht.

SPORTCENTRA TE KOOP IN 
NOORD HOLLAND
Profi elnummer
Omzet 3,5 mln
Het betreft 6 sportcentra, waarvan 2 in 
het budgetsegment, 2 middensegment en 
2 premium clubs.

INNOVATIEF IT-BEDRIJF 
ZOEKT INVESTEERDER VOOR 
EXPANSIE
Profi elnummer #22025
Omzet 0,5 mln
Levert een informatiesysteem dat gebruikers 
actief van relevante informatie voorziet.
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GROOTSTE ONLINE PLATFORM 
NATUURVOEDING
Profi elnummer #22023
Omzet 0,18 mln
Verkoopt biologische voedingsproducten in 
de Nederlandse en Belgische markt.

HANDELSONDERNEMING 
DUURZAME PRODUCTEN
Profi elnummer #22022
Omzet 0,12 mln
Zoekt naar groeikapitaal of aansluiting bij 
een strategische partij.

SEMI-MEDISCHE 
ONDERNEMING (UITROL 
FRANCHISEFORMULE)
Profi elnummer #22019
Omzet 0,45 mln
Voor de organisatie van een uitrol kijken we 
uit naar een organiserende duizendpoot op 
directieniveau.

ONDERNEMING IN GEZONDE 
LIFESTYLE
Profi elnummer #22017
Omzet 0,4 mln
Marketing-/sales director (MBI) gezocht.

DEELNEMING INVESTMENT 
BEDRIJF
Profi elnummer #22016
Omzet 1 mln
Wil in contact te komen met een algemeen 
manager die in is staat is bedrijven actief te 
managen.

IT-ONDERNEMING 
ZOEKT PARTICIPERENDE 
INVESTEERDER
Profi elnummer #22012
Omzet 0,5 mln
Een MBO-kandidaat is op korte termijn op 
zoek naar een participerende mede-inves-
teerder.

ACCELERATOR ORGANISATIE 
ZOEKT AANDEELHOUDERS
Profi elnummer #22010
Omzet 1 mln
Accelerator centra met een blijvend winstge-
vend model zijn op zoek naar een onderne-
mende aandeelhouder(s).

REISORGANISATIE 
GESPECIALISEERD IN RETRAITE 
WEEKENDS
Profi elnummer #22008
Omzet 0,35 mln
In diverse thema’s; yoga, mindfulness, 
detox, wellness.

GROOTHANDEL IN BAKMIXEN 
EN TAARTDECORATIE 
PRODUCTEN
Profi elnummer #22007
Omzet 0,25 mln
Eigen productie voor de hoogste kwaliteit 
bakmixen, speciaal ontwikkeld voor de 
thuisbakker.

DETACHERINGSBUREAU
Profi elnummer #22006
Omzet 1 mln
Focust zich op het opleiden en detacheren 
van beroepsmatige verkeersregelaars.

BEVEILIGINGSBEDRIJF
Profi elnummer #22004
Omzet 0,6 mln
Diefstalbeveiliging, brandbeveiliging, came-
rabewaking, toegangscontrole, parlofonie, 
brandblussers en kluizen.

SCHEEPSWERF 
INTERNATIONAAL ACTIEF
Profi elnummer #22003
Omzet 32 mln
Terugkerende klanten zorgen voor stabiele 
recurring business.

BOUWBEDRIJF
Profi elnummer #22000
Omzet 5 mln
Een middelgroot Utrechts aannemingsbedrijf 
dat al ruim 50 jaar zijn diensten verleend.

BOUWBEDRIJF (ONDERDEEL 
CONCERN)
Profi elnummer #21995
Omzet 3 mln
De focus ligt op verbouwingen, renovaties en 
kleinschalige nieuwbouwprojecten.

WEBSHOP IN TASSEN EN 
LEDERWAREN
Profi elnummer #21988
Omzet 0,28 mln
De onderneming biedt een afwisselend aan-
bod van trendy en populaire A-merken.

BREED BOUWADVIESBUREAU
Profi elnummer #21986
Omzet 1,3 mln
Gevestigd in Zuidwest-Nederland bedient de 
onderneming klanten door het hele land.

ONDERNEMING IN 
VLOEISTOFSCHEIDING- EN 
ZUIVERING
Profi elnummer #21984
Omzet 2 mln
De onderneming is internationaal actief, en 
bestaat uit twee bedrijven.

PARTICIPATIE IN STARTUP 
KEEPERSUITRUSTING HOCKEY
Profi elnummer
Omzet 0,2 mln
De doelstelling van de onderneming is het 
veroveren van marktaandeel op de Europese 
markt.

WEBWINKEL IN 
KINDERKLEDING
Profi elnummer #21982
Omzet 0,15 mln
Snelle groei door toppositie in Google.

HANDELSBEDRIJF IN 
DIERVOEDERS
Profi elnummer #21981
Omzet 1 mln
Tevens verkoop van verzorgings- en gezond-
heidsproducten en voedingssupplementen 
voor huis- en hobbydieren.

MACHINEFABRIEK
Profi elnummer #21980
Omzet 1,7 mln
De onderneming ontwerpt en fabriceert ma-
chineonderdelen en metalen componenten.

SPECIALIST (REVALIDATIE) 
ZORG, FITNESS EN 
REÏNTEGRATIE
Profi elnummer #21977
Omzet 1,5 mln
De onderneming is er in geslaagd om een 
succesvolle combinatie aan te bieden van 
verzekerde zorg, private zorg en reïntegratie 
dienstverlening. 

GEVESTIGD SOFTWAREBEDRIJF
Profi elnummer #21975
Omzet 1,3 mln
Onderneming met een eigen ontwikkelde 
SaaS-oplossing.

COMMUNICATIE-
ADVIESBUREAU
Profi elnummer #21971
Omzet 1 mln
Brede ervaring in o.a. de business-to-busi-
ness- en zorg-/welzijnssector.

BETON-/BOUWBEDRIJF
Profi elnummer #21969
Omzet 0,8 mln
Onderneming die zich heeft toegelegd op 
speciaalproducten bestemd voor de beton-
bouw.

SPECIALIST BOVENGRONDSE 
AANLEG TELECOMNETWERKEN
Profi elnummer #21965
Omzet 2,6 mln
Onderneming heeft een uitstekende reputa-
tie in de markt en diepgaande specialistische 
kennis opgebouwd.
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Investeringsgroep zoekt ondernemende 
partners die in staat zijn start-ups te leiden.
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de markt door een stevige en schaalbare IT.
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Omzet 0,28 mln
Het klantenbestand bestaat voor 99% uit 
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FAMILY- MEDIATIONPRAKTIJK
Profi elnummer #22090
Omzet 0,14 mln
De ‘formule‘ is bijzonder geschikt om uit te 
breiden naar andere steden.

MOTORSPECIAALZAAK
Profi elnummer #22086
Omzet 0,18 mln
Actief in de handel van motoren en onderde-
len, alsmede het onderhoud en reparatie.

BETONBEWERKINGSBEDRIJF
Profi elnummer #22084
Omzet 0,8 mln
Hoofdzakelijk aannemers in de infra, bouw- 
en installatiebranche.

KINDEROPVANG
Profi elnummer #22078
Omzet 1 mln
Organisatie in het oosten van het land.

RESTAURANT OP A-1 LOCATIE 
IN HAARLEM
Profi elnummer #22075
Omzet 0,6 mln
Kent een decennialange historie en is gele-
gen in het historische centrum van Haarlem.

RENDABELE SELF STORAGE 
ONDERNEMING
Profi elnummer #22069
Omzet 0,21 mln
Op een voordelige en veilige manier kunnen 
de klanten extra opslagruimte huren.

ONDERNEMING IN PRINT EN 
SIGN BRANCHE
Profi elnummer #22062
Omzet 1 mln
Beschikt tevens over verkooptools als eigen 
webshops en een white-label webshopcon-
cept.

SPECIALIST ADMINISTRATIEVE 
DIENSTVERLENING
Profi elnummer #22060
Omzet 10 mln
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MIDDELGROOT BEDRIJF MET 
VERBETERBEHOEFTE
Profi elnummer #22284
Omzet 5-50 mln
Bedrijf met productie/verwerkingsproces in 
industrie, handel en/of dienstverlening.

BOUWBEDRIJF IN WONING- EN/
OF UTILITEITSBOUW
Profi elnummer #22279
Omzet 5-10 mln
Bij voorkeur gevestigd in West-Nederland of 
afhankelijk van de afstand in Midden- Ne-
derland.

ICT BEDRIJF
Profi elnummer #22271
Omzet 0,5-2 mln
Onderneming maakt eigen maatwerk soft-
ware.

ORGANISATIES VOOR 
MANAGEMENT ZORG EN 
WELZIJN
Profi elnummer #22270
Omzet 1-30 mln
MBI kandidaat zoekt gedeeltelijke of vol-
ledige overname bedrijf(sonderdelen)

ONDERNEMING IN ZWAAR 
WEER
Profi elnummer #22264
Omzet 5-50 mln
Wij zijn met name geïnteresseerd in MKB-
ondernemingen die kampen met (tijdelijke) 
liquiditeitsproblemen.

BEDRIJVEN MET AFTER SALES 
ACTIVITEITEN
Profi elnummer #22262
Omzet 0,5-5 mln
Gezocht wordt naar een (deel)overname 
van bedrijven die zijn gericht op de Benelux 
markt.

PRODUCTIE- OF 
HANDELSBEDRIJF
Profi elnummer #22257
Omzet 0,25-5 mln
Bijvoorbeeld interieurbouw, kozijnen, trap-
pen, gevels, houtbouw e.d.

ONDERNEMING IN RECYCLING
Profi elnummer #22254
Omzet 0,6-1,8 mln
De onderneming dient � nancieel gezond te 
zijn en te beschikken over een vast klanten-
bestand.

JONGE BEDRIJVEN IN 
SPECIFIEKE MARKT
Profi elnummer #22247
Omzet 0,1-5 mln
Aantoonbaar groeipotentieel in bestaande 
en nieuwe markten en klaar om de volgende 
groeistap te maken.

ONDERNEMING MET TURN-
AROUND/KAPITAAL BEHOEFTE 
GEZOCHT
Profi elnummer #22239
Omzet 1-10 mln
Wil graag zelf actief deelnemen in de be-
drijfsvoering (MBI) en is op zoek naar onder-
neming die geherstructureerd kan worden.

ICT/FINTECH ONDERNEMING
Profi elnummer #22237
Omzet 0,2-0,5 mln
Bedrijf dat middels ontwikkeling en innovatie 
van een eigen product beschikt over een 
onderscheidende positie in de markt.

SCHOONMAAKBEDRIJF 
EVENTUEEL MET 
GLASBEWASSING
Profi elnummer #22233
Omzet 0,5-6 mln
Op zoek naar bundeling van omzetten. Dat 
kan door overname, maar ook via andere 
vormen van integratie van bedrijven.

INDUSTRIEEL PRODUCTIE-
/HANDELSBEDRIJF
Profi elnummer #22222
Omzet 2-10 mln
Heeft langdurige relaties met klanten die 
de toegevoegde waarde van de producten 
waarderen.

ONDERNEMING MET UNIEK 
PRODUCTPORTFOLIO
Profi elnummer #22220
Omzet 5-25 mln
Een bedrijf met een internationaal karakter is 
een pré maar geen noodzaak.

BUITENRECLAME-SIGNBEDRIJF
Profi elnummer #22219
Omzet 0,5-2 mln
Wil zijn diensten uitbreiden middels over-
name of joint venture met collega bedrijf.

INCASSOBUREAU OPEREREND 
IN NEDERLAND
Profi elnummer #22216
Omzet 0,1-1 mln
De ideale overnamekandidaat heeft twee 
of meer fulltime medewerkers in dienst en 
beschikt over een stabiel klantenbestand.

MBI KANDIDAAT ZOEKT 
ONDERNEMING IN PRODUCTIE/
HANDEL
Profi elnummer #22214
Omzet 2,5-10 mln
Bedrijven die toe zijn aan een volgende stap 
of toe zijn aan een strategische heroriëntatie 
en een bijbehorend veranderingstraject.

TECHNOLOGIEBEDRIJF MET 
EIGEN PRODUCT OF DIENST
Profi elnummer #22206
Omzet 0,5-5 mln
Combinatie van fysiek product en dienstver-
lening is een pré.

vraag&aanbod
selectief overzicht van de bedrijfsprofielen van  www.brookz.nlselectief overzicht van de bedrijfsprofielen op www.brookz.nl
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