
Zoekopdracht 
Aankoop 
Onderneming
Veel (aspirant) ondernemers dromen vaak over 
de kansen en mogelijkheden door een bedrijf 
over te nemen of door de eigen activiteiten uit 
te breiden door middel van een overname. 

Maar we weten allemaal dat zonder gerichte focus 
en actie er geen aankoop tot stand komt. Dus om het 
niet bij dromen te laten kunnen wij laagdrempelig of 
intensief - net wat je wilt - een zoekopdracht uitvoeren.

Kies hiernaast een begeleidingspakket 
wat bij jouw situatie past.

Rol Extendum

Onze rol in het kooptraject is primair die van sparring-
partner. Je hebt een vaste contactpersoon die - daar 
waar nodig - een specialist van Extendum inschakelt. 
Bijvoorbeeld een jurist, fiscalist of accountant. 

Het overnemen van een bedrijf is zeer ingrijpend. 
Je kunt als koper emotioneel betrokken zijn en 
daardoor niet altijd objectief in je besluitvorming. 
Wij zetten je dan weer met beide benen op de grond. 
Bedenk ook dat de verkopende partij meestal een 
adviseur heeft ingeschakeld die deze transacties 
dagelijks doet. 

Een zoekopdracht start vaak in eerste instantie met 
Zoekopdracht Struinen en kan al naar gelang van 
jouw wens uitgebreid worden naar Zoekopdracht 
Speuren, Vinden of Aankoopbegeleiding. 
Heb je al een kandidaat verkoper op het oog of heb 
je andere gedachten over een traject dan horen 
we dat ook graag en kunnen we daar uiteraard op 
anticiperen.  

Zoekopdracht ‘Struinen’ 
Basisprijs € 975

Potentieel resultaat: Namen van geïnteresseerde 
verkopers (op basis van deskresearch).
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Zoekopdracht ‘Speuren’ 
Meerprijs boven ‘Struinen’  € 1.475

Potentieel resultaat: Namen van geïnteresseerde 
verkopers (o.b.v. gerichte zoektocht en echte interesse). 
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Zoekopdracht ‘Vinden’ 
Maatwerk - in overleg en op uurbasis

Potentieel resultaat: Selectie eindkandidaat.
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Aankoopbegeleiding 
Maatwerk zodra geschikte kandidaat is gevonden
in overleg en op uurbasis

Potentieel resultaat: Afgeronde transactie (koop en 
evt. financiering) o.b.v. fair value en complete juridische 
documentatie. 

share  Pagina 2

4

Extendum, voorsprong voor accountants  |  Eikenlaan 10a, 3755 CP Eemnes  |  088 55 123 00  |  www.extendum.nl



1. Zoekopdracht ‘Struinen’ 
Basisprijs € 975

check-circle  Afstemming over de gewenste sector, omvang en aard  
 van het bedrijf en je wensen met betrekking tot 
 kandidaat-verkopers; 
check-circle  Opstellen beknopte bedrijfsbeschrijving en profiel. 
check-circle  Bepaling zoekregio; 
check-circle  Plaatsing zoekprofiel in de nieuwsbrief en op de website  
 van Extendum; 
check-circle  E-mailing zoekprofiel naar accountants- en administratie-
 kantoren (database Extendum) binnen de zoekregio; 
check-circle  Plaatsing zoekprofiel op diverse Bedrijfsovername-
 platforms; 
check-circle  Plaatsing zoekprofiel bij Corporate Finance kantoren in  
 het netwerk van Extendum; 
check-circle  Communicatie (mail of telefonisch) met de eerste 5 
 geïnteresseerden (indien meer dan 5: meerprijs op basis  
 van uurtarief).  

Potentieel resultaat: Namen van geïnteresseerde verkopers 
(op basis van deskresearch).

3. Zoekopdracht ‘Vinden’ 
Maatwerk - in overleg en op basis van uurtarief.

check-circle  De ontvangen reacties en de resultaten van de actie  
 onder Zoekopdracht Struinen en/of Speuren worden  
 gerapporteerd en besproken; 
check-circle  In overleg selecteren van de meest geschikte kandidaten; 
check-circle  Voeren kennismakingsgesprek met drie kandidaten; 
check-circle  Evalueren en in overleg selecteren kandidaat voor aankoop.

Potentieel resultaat: Selectie eindkandidaat.

2. Zoekopdracht ‘Speuren’
Meerprijs boven Zoekopdracht Struinen  € 1.475

check-circle  Aanvullend onderzoek met behulp van overige bronnen  
 (o.a. Bedrijfsovername-platforms en KvK) naar gewenste  
 bedrijven in de zoekregio; 
check-circle  Op basis hiervan alsmede de informatie uit 
 Zoekopdracht Struinen wordt een selectie gemaakt 
 van (max. 10) bedrijven die het best passen bij het 
 zoekprofiel; 
check-circle  Schriftelijke benadering van de selectie met een nabelactie; 
check-circle  Communicatie (mail of telefonisch) met de eerste 5 
 geïnteresseerden (indien meer dan 5: meerprijs op basis  
 van uurtarief). 

NB: Als we meteen gaan speuren - dus gericht kandidaat 
verkopers benaderen zonder eerst te adverteren - geldt een 
vast tarief van € 1.695

Potentieel resultaat: Namen van geïnteresseerde 
verkopers (o.b.v. gerichte zoektocht en echte interesse). 
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4. Aankoopbegeleiding 
Maatwerk zodra de geschikte kandidaat is gevonden.
We werken op basis van uurtarief waarbij op onderdelen 
vaste prijsafspraken kunnen worden gemaakt.

check-circle  Waardering bedrijf en bepaling koopprijs; 
check-circle  Onderhandelingen met de potentiële verkoper; 
check-circle  Opstellen intentieovereenkomst en/of koopcontract; 
check-circle  Ondersteuning en bemiddeling bij een eventuele 
 financieringsaanvraag; 
check-circle  Uitvoering of ondersteuning due diligence; 
check-circle  Afronding en overdracht;
check-circle  Ondersteuning bij de communicatie en integratie van 
 de aangekochte onderneming.

Potentieel resultaat: Afgeronde transactie (koop en evt. 
financiering) o.b.v. fair value en complete juridische documentatie. 

Uurtarief Corporate Finance: € 186,64 (€ 248,85 niet-aangesloten kantoren)  |  Alle prijzen zijn exclusief btw en conform prijsniveau 2022

tel:+31683799619
mailto:r.vaessen%40extendum.nl?subject=Contact%20via%20brochure%20Zoekopdracht%20Aankoop%20Onderneming
tel:+31683799619
mailto:r.vaessen%40extendum.nl?subject=Contact%20via%20brochure%20Zoekopdracht%20Aankoop%20Onderneming
https://nl.linkedin.com/company/extendum
https://nl.linkedin.com/company/extendum

