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Financiering bedrijfsovername
Voorbereidingsfase bancaire financiering bedrijfsovername
Oriënterende bespreking
Indien u behoefte heeft aan (her-) financiering, zijn wij graag bereid in een oriënterend
gesprek uw specifieke situatie te bespreken en u een indicatie te geven van de
financieringsmogelijkheden.
Analyse onderneming
Wij zullen de onderneming analyseren om inzicht te verkrijgen in de financieringsbehoefte en –
mogelijkheden. Hiervoor zullen we onder andere prognoses van de balans, winst- en
verliesrekeningen en liquiditeiten beoordelen.
Bepalen optimale financieringsstructuur
Op basis van de analyse van de onderneming en uw ondernemingsplan adviseren wij u over de
mogelijke financieringsstructuren. Wij zullen hierbij onder meer ingaan op de omvang van de
financiering, aflossingstermijnen, zekerheden, tarieven en overige voorwaarden. Tevens
adviseren we over de mogelijke financieringsvormen, zoals: bancaire lening, rekening-courant
krediet, financial en operational lease en factoring.
Opstellen financieringsmemorandum
Wij stellen een financieringsmemorandum op, waarin op een heldere wijze de relevante
informatie aan geselecteerde financiers kan worden verstrekt. Aan de hand van het
financieringsmemorandum verkrijgen potentiële financiers informatie over de belangrijkste
bedrijfsgegevens, zoals onder meer de prognose van balansen, resultaten en liquiditeiten, de
aanwezige zekerheden, de financieringsbehoefte en de financierbaarheid hiervan.
Selecteren financiers
Op basis van de gekozen financieringsstructuur en financieringsvorm zullen wij u een voorstel
doen over de mogelijk te benaderen financiers. In onderling overleg kunnen we vervolgens een
selectie maken van de financiers aan wie we de financieringsaanvraag ter financiering van de
bedrijfsovername voorleggen. Hierbij kunnen we gebruik maken van ons netwerk van financiële
instellingen, zoals banken, factoring bedrijven en leasemaatschappijen.

Fase arrangeren bancaire financiering bedrijfsovername
Benaderen van financiers
De in onderling overleg geselecteerde financiers ontvangen het financieringsmemorandum.
Vervolgens arrangeren we een kennismakingsgesprek en bieden we de mogelijkheid om
aanvullende vragen te stellen.
Beoordelen kredietvoorstellen
Op basis van de verstrekte informatie zullen wij de financiers verzoeken een kredietvoorstel uit
te brengen. Vervolgens analyseren wij de voorstellen waarna in overleg met u zal worden
besloten met welke financier(s) verder het onderhandelingsproces wordt ingegaan.
Onderhandelingen en contracten
Wij begeleiden u actief bij het voeren van onderhandelingen om te komen tot een financiering
van de bedrijfsovername. De onderhandelingen zullen gevoerd worden met de geselecteerde
financiers. Het gaat daarbij niet alleen om rentepercentages en krediet- en afsluitprovisies,
maar ook om de omvang van de zekerheden ten behoeve van de financier (waaronder
borgstellingen, hypotheken en pandrechten) en het vaststellen van de meetpunten (covenants)
op basis waarvan de financier periodiek de performance beoordeelt. We zullen beoordelen of de
gemaakte afspraken op een juiste wijze worden vastgelegd in de financieringsdocumentatie,
zoals kredietovereenkomst, leasecontract en leningsovereenkomst.
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