
CONTACT:
GMS Verbund GmbH

Agrippinawerft 30
50678 Köln

Telefoon: 00 31 / 30 601 37 73
E-mail: info@gms-group.nl

BEDRIJFSOPVOLGING
UW BEDRIJF IN GOEDE HANDEN

HEEFT U NOG VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET 

UW GMS ADVISEUR:
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Bepaling van de status quo 
(huidige financiële situatie)

Voorbereiding van het exposé en 
financieringsmemorandum 

Plan van aanpak opstellen over de 
wijze van overdracht

Opstellen van een bedrijfsplan

Waardering van de onderneming

Zoeken naar geschikte opvolging 
in eigen netwerk en via externe 
platforms

Modelcontracten

Bedrijfsfinanciering via een
businesspartner 

Onderhandelingen voeren

Screenen van potentiele opvolger

Marketing

Plannen en coachen van onderne-
mer bij het opstarten van zijn of 
haar onderneming

Bepalen van exit strategie 
en gewenste uitgangspositie  

Besluitvormingsproces / 
Positionering  

Pensioenvoorziening

Bedrijfsanalyse (-2 jaar)

Vorm van overdracht bepalen 
(activa/passiva of aandelenover-
dracht)

Bedrijfsplanning

Bedrijfswaardering

Analyse van juridische en 
fiscale impact 

Zoeken naar potentiële opvolgings-
kandidaten (intern/extern) 

Kandidaat bedrijfsopvolging  

Onderhandeling

Overeenkomst koopprijs

Concept verkoopovereenkomst 

Overeenstemming

Financieringsoplossing

Feitelijke Overdracht van 
onderneming

Overdracht bedrijf

Opstartfase: Coaching / 
mentoring van de opvolger

Stabilisering van de onderneming

VOORBEREIDINGSFASE 
(O* – 3 JAAR)

PLANNINGSFASE 
(O* – 2 JAAR)

REALISATIEFASE 
(O* – 1 JAAR)

AANLOOPFASE NIEUWE 
ONDERNEMER  (O*)

ANALYSE PLANNING UITVOERING NIEUWE START

Uw onderneming is uw levenswerk waar u jaren hard voor gewerkt heeft en in 
heeft geïnvesteerd. 

Op een bepaald moment zult u na moeten denken over hoe u uw onderneming 
op een goede en zorgvuldige manier gaat overdragen. Uw onderneming verdient 
een goede opvolging.  

Wij ondersteunen u bij de verkoop van uw onderneming. Samen met onze busi-
nesspartners zijn wij in staat om het volledige verkooptraject te begeleiden en tot 
een succesvolle transactie af te ronden. Wij gaan proactief opzoek naar een po-
tentiele overnamekandidaat en kunnen samen met onze businesspartners zorgen 
voor een passende fi nancieringsoplossing. 

PLAN UW BEDRIJFSOVERDRACHT ZORGVULDIG DE GMS GROEP ONDERSTEUNT IN ALLE LEVENSFASES VAN 
UW ONDERNEMING

*O= OVERDRACHT
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