
BEDRIJFSOVERNAMES

Company Brokers is specialist met veel ervaring in bemiddeling bij verkoop, aankoop en participatie 
van en in bedrijven. Company Brokers overlegt met verkopers en kopers en brengt ze effectief bij elkaar. 
Company Brokers geeft met een discrete en persoonlijke aanpak vele verrassende mogelijkheden en is 
een essentiële toegevoegde waarde in het overnameproces.

Waarde van goedlopende 
bedrijven niet minder dan 
een paar jaar terug
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Company Brokers wordt gevormd door professionele makelaars, onder-
steund door een secretariaat, juristen, accountants, fi scalisten en een 
marketingafdeling. Al deze mensen werken ten dienste van klanten en 
hun transacties.

Vanuit een sfeervol kantoor runt Willem van den Hoek Ostende de tak in 
Geldermalsen, terwijl het andere kantoor in Vinkeveen staat. Landelijk 
helpt Company Brokers een juiste match te vinden tussen verkopers van 
een bedrijf en de kopers hiervan.

Het bedrijf richt zich op ondernemingen variërend van één tot tientallen 
of honderden werknemers die tussen nu en de komende jaren hun bedrijf 
willen verkopen.

“Veel aanbiedingen in de verkoop-portefeuille van Company Brokers 
betreffen eigenaren zonder opvolging. Ondernemers en directeur-eigena-
ren willen met pensioen of eens totaal iets anders doen en hebben het be-
sluit genomen om de onderneming over te dragen aan een partij met vol-
doende kapitaal en capaciteiten. Mocht kapitaal een probleem zijn, dan 
kan Company Brokers voor de kandidaat koper of de opvolger die u zelf 
in huis heeft, maar over onvoldoende fi nanciën beschikt, voor aanvul-
lend risicodragend kapitaal zorgen via onze relatiekring.” 

Company Brokers kan ook ondernemers helpen hun activiteiten uit te 
breiden door een ander bedrijf over te nemen. Niet alleen uit haar eigen 
portefeuille, maar door de samenwerking met collega’s en bijvoorbeeld 
de Kamer van Koophandel is er zicht op bijna de gehele markt. Daar-
naast kan ook door een gerichte opdracht de wens van een strategische 
koper vervuld worden.

De kosten blijven uiterst beperkt en doordat Company Brokers bijna vol-
ledig werkt volgens het No Cure No Pay principe, heeft de klant een ga-
rantie voor een optimaal resultaat tegen een minimaal kostenrisico. Voor 
de eigen organisatie betekent dit in principe een constante focus op klan-
tresultaat.

Van den Hoek Ostende heeft discretie hoog in het vaandel staan. “Dat 
moet ook. Het is slecht voor een bedrijf als het over straat gaat dat de ei-
genaar het wil verkopen. Personeel wordt onrustig, klanten kunnen aan 
het twijfelen gebracht worden en concurrentie kan er misbruik van ma-
ken. Een overname moet zo geruisloos mogelijk gaan.”

De overnamemarkt
Veel gezonde Nederlandse bedrijven zijn te koop. Van den Hoek Osten-
de: “Niet omdat de economie instort of wegens fi nancieel wanbeleid, 
maar bijvoorbeeld omdat de huidige eigenaren ouder worden en geen 
opvolger kunnen vinden of eigenaren van familiebedrijven (vaak verkre-
gen via hun ouders) die zich afvragen in hun midlife crisis of dit alles is. 
En dan heb ik het over veelal gezonde en goed renderende ondernemin-
gen.”
Uit een NIPO-onderzoek is gebleken dat de komende vijf jaar tiendui-
zenden ondernemingen in het  midden- en kleinbedrijf te koop worden 
aangeboden. Dat is 10 procent van het totaal. Op dit moment vinden er 
in Nederland een paar duizend overnames per jaar plaats, vele daarvan 

zijn binnen familie of eigen relaties. Volgens Van den Hoek Ostende is 
het momenteel een goede tijd om een bedrijf over te nemen. “Het is te-
genwoordig weer mogelijk om een fi nanciering te krijgen en de tijd is 
inderdaad goed. Stukken beter dan, pak ‘em beet, een jaar of drie gele-
den. En wat belangrijk is: de waarde van een goed draaiend bedrijf is 
heus niet minder dan een paar jaar geleden.”
 
Deal 
Company Brokers is de organisatie waarmee verkopers en potentiële 
overnemers elkaar niet alleen kunnen vinden, maar ook tot een deal kun-
nen komen. “Onze kracht is dat wij de mens in het ingewikkelde over-
nameproces, met de vele betrokkenen daar omheen, centraal zetten. Uit-
eindelijk worden dit soort zaken gedaan door mensen, ieder met hun 
eigenaardigheden.”
Een mooi rapport maakt volgens Van den Hoek Ostende absoluut geen 
overname. “De basis van ‘zaken doen’ is, zeker bij een bedrijfsoverna-
me, elkaar ook iets gunnen.  Daar ligt onze kracht en dat wordt ook aan-
getoond door de grote lijst met referenties van succesvolle overname-
deals (meer dan 120) die wij tot stand hebben gebracht 
in de afgelopen 13 jaar.” 

Als Gecertifi ceerd lid van de Bobb wordt de kwaliteit 
van Company Brokers geborgd. 

Company Brokers - Rijksstraatweg 21a

4191 SC Geldermalsen - 0345-587030

www.companybrokers.nl 
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