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Goede voorbereiding      
voor succesvolle verkoop

ADAGIUMONS
Magazine over bedrijfsoverdracht

‘Als aandeelhouder is 
continuïteit je 
verantwoordelijkheid’



De macro-economische wereld lijkt meer 

in beweging dan ooit tevoren. Slechts een 

enkele positieve prognose wisselt de negatieve 

berichtgeving af. Nieuws over de val van de Euro, het 

uiteenvallen van de Europese en Monetaire Unie, 

dalende huizenprijzen en net wel of net geen recessie 

laten de economie soms ongewild op het randje 

balanceren. 

Om meer rust in de markt te krijgen, hebben we stabiliteit 

nodig. Ons land heeft behoefte aan een regering die 

regeert. Eentje die knopen doorhakt en onzekerheden 

wegneemt, zodat mensen meer uitgaven doen en 

bedrijven weer echt durven ondernemen. Gelukkig 

komt die kabinetsformatie er nu aan en wellicht is dat 

het begin van structurele economische vooruitgang. 

Han Galema

Albert Dominicus

Stabiliteit 

Voorwoord
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Nieuws

Na een half jaar besprekingen voeren en een uitgebreide 

inventarisatie waarbij de Why-vraag centraal stond, heeft 

reclamebureau Verwegen - Van de Gevel – Suijdendorp aan 

Adagium geadviseerd om haar reclame-uitingen te wijzigen. 

Vervolgens heeft dit bureau serieuze én enkele minder serieuze 

uitingen ontworpen. Centraal hierbij staan de slogans ‘Ieder 

bedrijf een goed vervolg’ en ‘Respect voor iedere ondernemer’. 

Hierboven treft u een van de reclame-uitingen met een knipoog 

aan. 

        Advertentiecampagne
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Alles wat de koper en verkoper overeenkomen, legt de notaris als 

onpartijdig persoon vast. Daarbij houdt zij de belangen van alle 

betrokkenen in het oog. “Wij zien erop toe dat niemand tekort 

komt en dat er recht wordt gedaan”, vertelt Barbara van Kampen. 

“Daarnaast zorgen wij voor dwingende bewijslast. Wanneer 

iemand zich niet houdt aan de afspraken die in een notariële acte 

zijn vastgelegd, kunnen we deze afdwingen en daarmee een gang 

naar de rechter voorkomen.”

 

Privé aansprakelijk 
Barbara van Kampen Notariskantoor heeft vaak te maken met 

bedrijfsoverdrachten in combinatie met privéfacetten. “Een 

bedrijfsoverdracht heeft ook privé consequenties waaraan 

aandacht moet worden besteed. Wat gebeurt er als de cliënt 

overlijdt? Is zijn testament op orde? Heeft hij goede huwelijkse 

voorwaarden?” Ook is het van belang dat ondernemers helder 

voor ogen hebben in hoeverre hun privévermogen kan worden 

aangesproken bij financiële problemen binnen de onderneming. 

Het belang van goede huwelijkse voorwaarden is dan groot. “Ik 

adviseer daarom om die huwelijkse voorwaarden regelmatig te 

controleren op hun inhoud en deze eventueel aan te passen. 

Persoonlijke situaties kunnen tenslotte veranderen, net als 

wetgeving.”

Persoonlijk contact 

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats bij Barbara van 

Kampen Notariskantoor in Oss. Aan de hand van een casus 

wordt het onderwerp bedrijfsoverdracht uitgediept. “We 

bespreken de zaken waarop je moet letten op het moment dat 

je met bedrijfsoverdracht te maken hebt en wat de valkuilen zijn. 

Je moet goed weten wat er fout kan gaan.” Deze bijeenkomst is 

de eerste in een reeks en is bestemd voor een klein gezelschap. 

“We houden het kleinschalig, omdat je goed met elkaar moet 

kunnen praten en er voldoende ruimte moet zijn om vragen te 

stellen.” Persoonlijk contact is altijd al een belangrijke waarde 

van het notariskantoor. “We houden onze cliënten altijd zo goed 

mogelijk op de hoogte van de actualiteiten, want wij gaan echt 

voor een goede relatie.”

Een notaris is niet weg te denken bij een bedrijfsoverdracht. Daarom organiseren 
Adagium en Barbara van Kampen Notariskantoor op 8 november samen een 
voorlichtingsbijeenkomst met als thema de overname van het familiebedrijf.

Bezint eer ge begint 
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Een eigen bedrijf was eigenlijk nooit zijn ambitie, 

maar toch liep het anders. Ad Verschure vertelt: “Via 

een kennis kwam ik in aanraking met carbon. Dat 

wordt onder andere gebruikt voor Formule 1-auto’s 

en vliegtuigonderdelen. Alles wat licht en sterk moet 

zijn, kan van carbon gemaakt worden.” Toen DSM 

zijn composiettak afstootte, vroegen verschillende 

opdrachtgevers aan Ad Verschure of hij ermee door 

wilde gaan. “Daar was ik snel uit, want zulke mooie 

kansen komen zelden voorbij.”

Stoppen op zijn zestigste
In 1989 richtte Ad Verschure Refitech op, een bedrijf dat 

carbonproducten ontwikkelt en produceert. Hoewel 

hij van zijn bedrijf genoot, bedacht hij een jaar of vijf 

geleden dat hij er op zijn zestigste mee wilde stoppen. 

“Het werk kostte me ontzettend veel energie, omdat je 

altijd met niets begint. Je moet eerst de opdrachtgever 

overtuigen dat carbon de beste oplossing is voor zijn 

probleem. Vervolgens moet hij investeren in matrijzen 

en pas dan kun je iets gaan ontwikkelen. Dat vond ik 

een tijdrovend en intensief proces.”

Geschikte overnamekandidaat
De heer Verschure maakte destijds samen met zijn 

accountant een plan om tien jaar later te kunnen 

stoppen. “Je moet zoiets van tevoren goed regelen. Je 

pensioen moet in orde zijn en het kost veel tijd om 

een geschikte overnamekandidaat te vinden. Enkele 

bedrijfsadviseurs hebben mijn bedrijf doorgelicht en 

geadviseerd hoe we verdere groei in het bedrijf konden 

realiseren.” Toevallig kwam hij zo in contact met een 

koper. “Arthur Cooijmans was een van deze adviseurs en 

nam enkele maanden later contact met me op, omdat 

hij geïnteresseerd was in de overname van Refitech. 

Dat kwam goed uit, want ik kende hem en hij kende 

Refitech. We wisten dus allebei waar we aan begonnen.”

Adagium 
In 2008 kwamen Ad en Arthur tot een overeenstemming. 

“We gingen eerst een jaar samenwerken. Daarna zou hij 

vijftig procent van de aandelen overnemen. Na vier jaar 

zou hij de andere helft overnemen.” Het lastigste vond 

Ad Verschure het bepalen van de verkoopprijs. “Ik wilde 

niet dat ik mezelf achteraf verwijten zou maken, omdat 

ik het misschien beter anders had kunnen doen.” Om 

dat te voorkomen, schakelde hij Adagium in. “Adagium 

heeft geholpen bij de prijsbepaling en alles op papier 

gezet. Hun hulp bij het juridische stuk vond ik heel 

waardevol. Ik was erg blij met hun begeleiding, want 

dat nam veel zorgen weg.”

Ad Verschure wijst erop dat het belangrijk is om op 

tijd te beginnen wanneer je je bedrijf wilt verkopen. 

Daarnaast vindt hij een goede adviseur onmisbaar. 

“Zoiets moet je niet zelf doen, want dan loop je tegen 

allerlei problemen aan. Daarnaast gaat het ten koste 

van je bedrijf, want ondanks dat je met verkopen bezig 

bent, moet je bedrijf wel doorgaan.” 

Wilt u meer lezen over dit verkooptraject? 

Kijk dan op www.adagium.nu 

Eind 2011 verkocht Ad Verschure zijn bedrijf Refitech. Vijf jaar 
eerder begon hij met de voorbereidingen daarvoor. Hij maak-
te zijn bedrijf verkoopklaar, zocht een geschikte overname-
partner en verkocht zijn bedrijf vervolgens in twee stappen.  

Goede voorbereiding      
   voor succesvolle 
     verkoop
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Foto: Rob van Berkel



Vic Sondag
Foto: Rob van Berkel

Je moet niet naar  
      jezelf kijken, 
  maar naar het bedrijf
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In 1974 namen Vic en Wim Sondag het bedrijf Sondag Voeders over van hun ouders. Het bedrijf 

groeide naar een omzet van 260.000 ton varkensvoer per jaar en werd onderdeel van Sondag 

Holding. 

Vreugde
Binnen Sondag Holding vielen ook twee andere bedrijven, waaronder AGE s.r.o. Dit bedrijf 

produceert stalinrichtingen voor de varkenshouderij. Bij gebrek aan opvolging binnen de familie 

verkochten Vic en Wim hun bedrijven stuk voor stuk. AGE s.r.o. was als laatste aan de beurt. 

Sondag Holding bezat 51 procent van de aandelen en directeur-eigenaar Ladislav Martinek de 

rest. Tot vreugde van de broers Sondag wilde Ladislav Junior zijn vader opvolgen. Zij vonden 

namelijk dat de familie het meeste recht had op de aandelen, omdat de heer Martinek het bedrijf 

zelf had opgebouwd. 

Derde partij onmisbaar
Voor de begeleiding van het verkoopproces namen ze Adagium in de arm. “Zelf mis je de 

kennis over bijvoorbeeld notarisstukken, financieringen en wetgeving. Daarnaast kunnen er 

misverstanden ontstaan wanneer je onderhandelt met iemand die je goed kent.” Ze kozen voor 

Adagium, omdat ze dit bedrijf kenden en vertrouwden. “Bij de keuze voor een adviseur is het 

belangrijk dat je een klik hebt en dat je vertrouwen hebt in hun deskundigheid”, vertelt Sondag. 

Continuïteit waarborgen 
Bij de verkoop van AGE s.r.o. vonden Wim en Vic Sondag de voortgang van het bedrijf het 

belangrijkste van alles. “Er werken ruim vijftig medewerkers bij AGE s.r.o. en voor hun gezinnen 

is het belangrijk om de continuïteit te waarborgen.” Dat vond Vic Sondag belangrijker dan de 

verkoopprijs of zijn eigen gevoel. “Je moet niet naar jezelf kijken, maar naar het bedrijf. Wanneer 

je te emotioneel bij je bedrijf betrokken bent, ga je fouten maken. Als je dan bijvoorbeeld 

geen opvolging hebt, loop je de kans dat de goede werknemers vertrekken en je bedrijf in een 

neerwaartse spiraal terechtkomt.” 

Vic is tevreden over de verkoop van AGE s.r.o. “Er zit nu weer een jongeman in het bedrijf en dat 

vind ik belangrijk voor de vooruitgang. Als aandeelhouder is het je verantwoordelijkheid dat het 

bedrijf gecontinueerd wordt en daar hebben we op deze manier goed voor gezorgd.”

Vic Sondag en zijn broer Wim verkochten begin dit jaar 
hun meerderheidsaandelen in AGE s.r.o. Adagium hielp 
hen bij het verkoopproces. Bijzonder detail is dat dit 
bedrijf in Tsjechië gevestigd is. 

‘Als aandeelhouder is 
continuïteit je 
verantwoordelijkheid’



Onlangs heeft Adagium een bijdrage geleverd aan het boekje 
‘Bedrijf Kopen, de weg naar een succesvolle overname’ van de 
Ondernemingsbeurs. Dit boekje staat boordevol tips die belangrijk 
zijn bij de aankoop van een bedrijf. Hier leest u enkele van deze tips. 

Do’s
 Vraag een overnameadviseur om advies. 

  Stel een duidelijk zoekprofiel op. Weet wat u wilt kopen en bepaal 

 voor uzelf in welke branche u wenst te investeren. 

  Beoordeel vooraf waarom u wilt aankopen. Er zijn diverse 

 redenen mogelijk, zoals een strategische overname, de start 

 van ondernemerschap of een volumeaankoop.

 Praat met sleutelfiguren in de aan te kopen onderneming. 

  Bepaal vooraf welke accountant de jaarrekening opmaakt en welke 

invloed de verkoper heeft bij de vaststelling van het resultaat.

  Beoordeel van tevoren duidelijk welk bedrag u kunt financieren, 

 want financieringen verlopen op dit moment erg moeizaam. 

  Bedenk wat u verlangt van de verkoper op het gebied van meewerken, 

mede financieren en het opzetten van een variabele koopsom (earn-out).

 Betrek bij een ingewikkelde aankoop altijd een ondernemingsrechtjurist.

Don’ts
  Het is verstandig om de onderhandelingen niet zelf te voeren. 

  Schakel daarvoor een adviseur in. Hij is emotioneel niet betrokken 

 bij de onderneming. Daar komt bij dat u na de transactie verder moet 

 met de verkoper.

  Het kopen van een onderneming zonder eigen financiële middelen 

 is uitgesloten. 

  Stel zaken niet beter voor dan ze zijn. Word niet te snel verliefd 

 op een onderneming.

  Wees terughoudend met het doorvoeren van drastische veranderingen 

vlak nadat u de onderneming heeft overgenomen. Houd rekening met 

 de bestaande bedrijfscultuur. 

Tips
Het aankopen van een onderneming vergt een gedegen voorbereiding. 

Schakel hiervoor op tijd een adviseur in. Hij heeft ervaring met deze materie en 

kan u de juiste spiegel voorhouden. 

Boekje aanvragen 
Wilt u het boekje ‘Bedrijf Kopen, de weg naar een succesvolle overname’ 

ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@adagium.nu onder vermelding 

van ‘boekje Bedrijf Kopen’. Wij zenden u het boekje vervolgens toe. 

De do’s en don’ts bij 
een bedrijfsovername

Tips voor ondernemers

Colofon
Ons Adagium is een uitgave van Adagium Corporate 
Finance BV en Adagium Projecten BV en verschijnt 
drie keer per jaar. 

Redactie Albert Dominicus, Simone van Bree
Tekst Totemtaal Communicatie
Vormgeving W/CREATIE
Fotografie Rob van Berkel
Druk Bek Grafische Producties

Adagium Veghel 
Marshallweg 5 
5466 AH  VEGHEL
Tel. (0413) 22 50 10

E-mail info@adagium.nu
Kijk ook eens op www.adagium.nu.
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Een greep uit onze 
succesvolle transacties

1. Sondag Holding
 Verkoopbegeleiding

2. Refitech
 Verkoopbegeleiding

3.  Addapt Chemicals B.V.
 Aankoopbegeleiding


