
“ Binnen nu en 3 jaar  
verkoop ik het bedrijf. 
Wat nu?” 
Volg de 4 seminars »



Volg de 4 effectieve seminars 
over bedrijfsoverdracht!

“ Ik zou eigenlijk wel weer 
eens wat anders willen  
ondernemen.  
Maar hoe pak ik dat aan?”

Staat u als succesvolle ondernemer wel eens stil bij 
wie uw bedrijf van u gaat overnemen? Of hoe het 
zou zijn als u het roer eens helemaal omgooit en 
met iets nieuws begint?

Bedrijfsoverdracht kan dichterbij zijn dan u denkt. 
Vaak weten ondernemers niet precies hoe zo’n traject 
verloopt. Hoe prettig zou het zijn als u daar beter op 
voorbereid bent. Bent u nieuwsgierig?
Volg dan de 4 seminars waarin u alle ins & outs 
krijgt over bedrijfsoverdracht.

Wat levert het u op?
• Inzicht in hoe naar de bedrijfswaarde gekeken wordt

•  Inzicht in het overnameproces (wat staat u te wachten)

• Delen van ervaringen met experts en (oud)ondernemers

•  Kortom, u wordt goed voorbereid op uw opvolging/ 

verkoop zodat “ieder bedrijf een goed vervolg” krijgt.

De 4 seminars
Elke sessie wordt ondersteund door experts en ervaringsdeskundigen. 

Seminar 1   5 oktober, van 16:00 tot 19:00 uur* 

Het overnameproces: welke stappen, welke rollen,  

incl. bedrijfswaarde

Seminar 2  26 oktober, van 16:00 tot 19:00 uur* 

Aan wie verkoop ik

Seminar 3  16 november van 16:00 tot 19:00 uur* 

Bedrijfsopvolging binnen de familie of medewerkers

Seminar 4  7 december, van 18:00 tot 21:00 uur* 

Afsluitend een diner, inclusief partner 

Emotie in verkoopproces, Overdracht binnen de familie

De investering voor deelname bedragen € 495,- . *Tijdstippen zijn 

onder voorbehoud. De locatie volgt na inschrijving.

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden via www.adagium.nl/seminar
of via onderstaande contactgegevens:

0413-225010 | s.vanbree@adagium.nl
Let op! Slechts 15  
plaatsen beschikbaar



Ieder bedrijf verdient een goed vervolg
Iedere ondernemer komt op een punt waarbij hij zijn bedrijf  

verkoopt. Of dat nu komt omdat de leeftijd mee gaat spelen,  

de motivatie minder wordt, de volgende generatie klaar staat,  

of welke andere reden dan ook; dat momentum komt.

Aangezien het begeleiden van overnametrajecten onze “core  

business” is én er veel informatiebehoefte is bij ondernemers die 

op korte of langere termijn voor deze stap staan organiseren wij 

voor geinteresseerden 4 seminars over bedrijfsoverdracht.

     Marshallweg 5

     5466 AH Veghel

     www.adagium.nl

“ Ik wil graag dat 
mijn bedrijf goed 
wordt voortgezet.”


