
Bedrijfsoverdracht?
Inzicht geeft uitzicht

Overname advies 
& begeleiding



De kopers zijn onder te verdelen in 4 categorieën:

• de strategische koper
• het management (Management Buy-Out) of een 

familielid
• de Management Buy-In (MBI) kandidaat
• de financiële koper

Iedere categorie kent zijn eigen prijs en 
betalingsvoorwaarden en meewerkperiode van de 
verkopende eigena(a)r(en).

Er zijn nog steeds veel financiële kopers en makelaars op 
koopjes jacht. Zij kijken alleen maar naar het verleden en 
dragen weinig vertrouwen in de toekomst uit. Het 
overnamebeleid is gericht op zo snel en goedkoop 
mogelijk integreren en saneren. Dit soort kopers is vooral 
interessant indien uw bedrijf een slechte financiële 
performance kent en op korte termijn verkocht moet
worden.

KoKo Kroup werkt in opdracht van de verkoper, gezonde 
partijen die op zoek zijn naar strategische kopers die 
vooral naar de toekomstige (nieuwe) mogelijkheden 
kijken die ontstaan door een overname. 

Overname advies 
& begeleiding

Vooral strategische kopers op zoek naar 
sterke en gezonde bedrijven maken 
onderdeel uit van het netwerk van KoKo 
Kroup.

Niet in de rol van bedrijfsmakelaar of taxateur, maar in de 
rol van overnameadviseur met een goede (economische) 
kennis van uw markt. Een adviseur die aan de hand van 
een reëel toekomstbeeld kijkt naar de toekomstige waarde 
van uw bedrijf voor de koper. 

Uiteraard in samenwerking met de accountant, die vanuit 
zijn gedragscode gehouden is aan het 
voorzichtigheidsbeginsel en een primair kijkt naar het 
financieel-administratieve verleden. 

Of de makelaar / taxateur, die primair gericht op het zo 
snel mogelijk verkopen van uw bedrijf  en in zijn 
taxatierapport ook uit moet gaan van de waarde in het 
vrije economische verkeer. Hij moet er tenslotte ook voor 
in staan dat er uw bedrijf tegen die waarde binnen een 
redelijke termijn verkocht kan worden. Deze partijen 
ontvangen vaak een percentage van de overdrachtssom.

Vergoeding KoKo Kroup

Alleen de werkelijk gemaakte kosten worden door KoKo 
Kroup bij u in rekening gebracht op basis van een 
overeengekomen uurtarief (exclusief reiskosten en 
exclusief BTW). Het staat u vrij ons extra te belonen indien 
u tevreden bent over het behaalde resultaat. De hoogte 
van de succesvergoeding bepaalt u zelf.
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Bedrijfsoverdracht

Het verkopen van een bedrijf en de overdracht is een 
ingrijpend proces waarin veel facetten een rol spelen.

Het is een proces waarbij veel meer speelt dan alleen 
cijfers en geld. Natuurlijk is het van belang te weten wat 
een realistische vraagprijs is en of de waarde kan worden 
verhoogd. Maar de koper koopt vooral “de toekomst” en 
niet zozeer het verleden. Het is dan ook van belang dat 
hij inzicht krijgt in de mogelijkheden van uw bedrijf én 
eventueel van zijn eigen bedrijf na de aankoop met uw 
bedrijf. 

Voor ons staat voorop dat uw bedrijf goed terecht komt, 
zodat koper en verkoper beide tevreden uit elkaar gaan.

Designed by Katemangostar - Freepik.com

KoKo Kroup werkt uitsluitend voor en wordt 
betaald door de verkoper.



Werkwijze KoKo Kroup

Vaak gaat aan de verkoopfase een periode vooraf waarin 
de organisatie verkoopklaar gemaakt moet worden. 
Misschien moet u veranderingen aanbrengen: in de 
rechtsvorm en juridische structuren, een juiste verdeling 
van de kosten over de verschillende (juridische) 
bedrijfsonderdelen, een heldere organisatiestructuur en 
strategie. Of denk alleen al aan de emotionele 
voorbereiding en gewenning bij de eigena(a)r(en). 

Het uiteindelijke verkoopproces verloopt altijd vaste 
stappen.  De eerste stap is het gezamenlijk opstellen van 
een profielschets en informatiememorandum. Het 
informatiememorandum geeft de eventuele koper – en 
vaak u ook – inzicht in het bedrijf en de value drivers: 
Inzicht geeft uitzicht!  
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De profielschets gebruiken wij om potentiele kopers te 
benaderen. Deze kopers ontvangen – nadat zij een 
geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend –
uitgebreide informatie over het bedrijf. 

Er zijn nog steeds te veel kopers en makelaars op koopjes 
jacht. Pas nadat een koper serieuze belangstelling heeft 
getoond - door het uitbrengen van een indicatieve niet 
bindende bieding - starten wij samen met u de 
onderhandelingen. 
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Nadat tussen partijen overeenstemming is 
bereikt zullen wij u begeleiden bij het 

eventueel hierop volgend due diligence 
onderzoek dat door de koper kan worden 

uitgevoerd. 

Voor het opstellen en/of beoordelen van 
benodigde overeenkomsten zult u zelf uw 
eigen gespecialiseerde (fiscaal) juridische 
dienstverleners willen inhuren. Uiteraard 

begeleiden wij u ook in deze fase en zullen 
wij vanuit onze eigen kennis en ervaring 

ons oordeel aan u kenbaar maken.
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De organisatie en de medewerkers

 KVK uittreksel(s) & organogram
Overzicht van medewerkers (functie, 

leeftijd, datum in dienst, opleiding, 
primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden)

 Contactgegevens van de Boekhouder / 
Accountant / Fiscaal Jurist

 Contactgegevens van de Bedrijfsadvocaat 
/ Juridisch adviseur

 Jaarrekeningen van de laatste 5 jaren 
 Budget en prognose voor het lopende 

jaar
 Tussentijdse realisatie lopende jaar

Overzicht van de materiële vaste activa 
en de afschrijvingsstaat 
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Voorbereidingen

Overweegt u uw bedrijf te verkopen en over te dragen?

Ter voorbereiding kunt u zelf starten met het verzamelen 
van informatie over uw bedrijf. 

• over de organisatie en de medewerkers;
• over de financiële positie en performance;
• over de bezittingen;
• over de klanten en de portefeuille;
• over de meerjarige verplichtingen.

Wij hebben een checklist voor u opgesteld
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De financiële positie en de performance

De bezittingen

De klanten en de portefeuille

Geanonimiseerd polis- en klantenbestand 
met per polis relatienummer, soort relatie, 
postcode, geboortedatum, polisnummer
en de diverse dekkings-, maatschappij- en 
premiegegevens

 Schadedriehoeken per hoofdbranche per 
aanbieder (indien in volmacht)

Omvang portefeuille en (schade-)resultaten 
per hoofdbranche per aanbieder

 Pensioenregeling 
Huurovereenkomst
 Lease-, onderhouds-, service- en 

uitbestedingsovereenkomsten

……………….

De meerjarige verplichtingen

Overige



betreffen, of een gedeelte zoals de 
assurantieportefeuille. Bij een besloten vennootschap 
kunnen dat de aandelen zijn, of de gehele of 
gedeeltelijke activa (bezittingen) met of zonder de 
passiva (schulden).

Binnen de meeste waarderingsmethoden wordt een 
zwaar gewicht toegekend aan de in het verleden 
behaalde resultaten of de in het verleden opgebouwd 
(portefeuille)waarde. Maar wat zijn de waardestuwers
die van invloed kunnen zijn op de toekomstige resultaten 
voor de koper?
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Wat is uw bedrijf waard?

Als u uw ondernemingsactiviteiten gaat beëindigen of 
overdragen, zijn er diverse methoden die toegepast 
kunnen worden om de waarde van uw bedrijf te 
berekenen. De berekening van de waarde van uw bedrijf 
is mogelijk op basis van het verleden, het eigen 
vermogen, de toekomst of een combinatie hiervan. 

Specifiek binnen de assurantiebemiddelingsbranche 
wordt nog vaak gewerkt – of gedacht – in multipliers. 
Geen echte waarderingsmethoden, maar ervaringscijfers 
zoals de factormethode die gangbaar is geweest indien 
alleen de assurantieportefeuille verkocht werd.

Wat wilt u waarderen? Bij een onderneming die valt 
onder de inkomstenbelasting (eenmanszaak, firma of 
maatschap) kan dat de onderneming in zijn geheel.

Waarde en prijs zijn niet hetzelfde.

Waarde en prijs zijn niet hetzelfde. De waarde is de 
uitkomst van één of meer toegepaste waarderings-
methoden. De prijs is het resultaat van onderhandelingen 
die twee partijen met elkaar voeren. Die prijs is niet alleen 
afhankelijk van het verleden en de verwachtingen voor uw 
bedrijf, maar vooral ook van de toekomstige (fiscale) 
mogelijkheden en voordelen voor de koper zoals:

• de autonome omzetontwikkeling;
• de ruimte voor synergievoordelen;
• de mogelijkheden tot margeverbetering;
• de overname- en integratiekosten.

Daarnaast wordt de prijs natuurlijk vooral bepaald door 
het (toekomst)beeld van de financiële sector en de 
koopmotieven van de biedende partij

De autonome omzetontwikkeling
Een koper is bereid meer te betalen voor een bedrijf met 
groeiperspectieven. Is er groei gerealiseerd? Is er een 
oververtegenwoordiging van zakelijke klanten? Wat is de 
polisdichtheid en het aantal concurrenten? Is de klant 
gewend aan vormen van digitale zelfwerkzaamheid? 
Allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de 
groeiperspectieven van het bedrijf of de portefeuille. 

Synergievoordelen
De synergie voordelen bestaan veelal uit kostenbesparing, 
(technologische) kennisdeling en/of een betere 
marktbenadering. De mate van specialisatie, specifieke (e-
commerce) vaardigheden en het opleidingsniveau van de 
medewerkers kunnen daarbij belangrijke waardestuwers
zijn. 

Margeverbetering
Kan de koper meer marge genereren uit uw bedrijf? Veel 
kopers zijn bedrijven die vaak ook opereren als 
gevolmachtigd agent. Het is voor deze kopers bijvoorbeeld 
van belang welke verzekeraars als risicodrager optreden, of 
de portefeuille provinciaal of elders (serviceprovider) 
“geplaatst” is en hoe de portefeuille is samengesteld.

Integratiekosten
Aan de overname zijn (overname)kosten verbonden. Extra 
factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn de wijze 
waarop de premies worden geïncasseerd en het aantal 
(administratieve slapende) agentschappen bij verzekeraars 
en serviceproviders.
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Over KoKo Kroup

“Nieuwe wegen vinden en het verschil maken, omdat het 
anders kan.” KoKo Kroup wil als adviseur of programma 
manager, mensen en organisaties binnen de sector 
Financiële dienstverlening helpen zich te ontwikkelen en 
aan te passen.

KoKo Kroup is gespecialiseerd in:

• Strategische positionering & mobiliteit, entrance en 
exit (bedrijfsoverdracht) strategieën

• Product engineering en (E-) business development
• Strategische allianties (samenwerking) & inkoop, 

partnerselectie en -management

Overname advies 
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Overweegt u uw bedrijf te verkopen en over 
te dragen? Neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens
• E-mail: arthur@kokokroup.nl
• Telefoon: (06) 16 58 01 05
• LinkedIn: A.C.R. Goes
• Twitter: A.C.R. Goes
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Bedrijfsgegevens
• Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer: 24487059
• SNS bank IBAN: NL09 SNSB 0908 6867 81
• BTW Nummer: NL173584068B01
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https://nl.linkedin.com/in/acrgoes
https://twitter.com/ACRGOES

