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VERSTERKT ONDERNEMERS



DENK 
VROEGER 
AAN 

LATER



Wat je ook 
onderneemt, we 
zijn er voor jou!





1. SENSIBILISEREN
Print: UNIZO publicaties (ZO magazine en adviesbrief)

Enquête en bevragingen

2. INFORMEREN
Infosessies “Denk vroeger aan later”

Adviesmarkten "Ondernemers op een kruispunt"

Handboek Uw zaak overlaten, verkopen, beëindigen

UNIZO Ondernemerslijn 

0800 20 750 - 24/7 bereikbaar
ondernemerslijn@unizo.be

Acties van UNIZO ivm overnemen/overlaten



3. Opleiden
Najaar 2019 : 4 namiddag workshops : in 12 stappen een bedrijf 
succesvol (ver)kopen : 05/11; 19/11; 03/12; 17/12/2019

4. Begeleiden & coachen 
Advies bij elk type bedrijfsoverdracht; over het volledige traject 
of bij een specifieke stap in het overnametraject.

Acties van UNIZO ivm overnemen/overlaten



Kent u de UNIZO begeleidingstrajecten?





weekvandebedrijfsoverdracht.be



Enquête VLAIO – 2017 



Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen - 2019 



Enquête UNIZO Limburg, VKW, PXL



Kent u de levensfase van uw zaak ? 



Kent u de levensfase van uw zaak ? 



Hét overnameplatform in Vlaanderen



1. Online presentatie van over te nemen bedrijven.

2. Gratis betrouwbare online informatie over het 

overnameproces.

3. Advies op maat voor overlaters van een kleine 

onderneming (vennootschap of eenmanszaak) 

4. Introductie bij geschikte professionele 

overnamebegeleiders, met focus op de KMO (voor 
transacties > €500.000)

Missie en doelstellingen

https://www.overnamemarkt.be/nl/bedrijfsovernames
https://www.overnamemarkt.be/nl/tips-en-advies
https://www.overnamemarkt.be/nl/adviesopmaat
https://www.overnamemarkt.be/nl/overnamebegeleiders


Wat is het bedrijfsprofiel?



Hoe werkt Overnamemarkt.be?

Overnamemarkt.be is zelf geen bemiddelaar, maar stelt het online platform ook open 
voor professionele adviseurs, overnamebegeleiders en vastgoedmakelaars

Kandidaat-kopers nemen via het contactformulier rechtstreeks contact op met de 
aanbieder

Iedere koper kan zonder meer alle aanbiedingen op de site consulteren

Iedere aanbieder kan in 5 stappen zijn bedrijf of bedrijfsvastgoed op de site te koop 
aanbieden.
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> 25.000 Unieke bezoekers / maand 
> 35.000 bezoeken (sessies) / maand



> 700 contactformulieren/maand
+ 500 profielen online



Bouw detailhandel diensten distributie

groothandel Horeca industrie landbouw

vennootschappen Vrije beroepen

Bedrijfsprofielen per sector



Advies op maat voor overlaters



FASE 1 : BASISANALYSE



✓ Uw verwachtingen en noden bij de geplande bedrijfsoverdracht worden in 
kaart gebracht.

✓ De expert evalueert samen met u of uw zaak (in de huidige 
vorm) overdraagbaar is; uw verwachtingen realistisch zijn én haalbaar voor 
een potentiële koper.

✓ Bij een negatieve evaluatie zoeken we samen naar haalbare alternatieven.

✓ Is de evaluatie positief, dan geven we het startschot voor fase 2: 
het begeleidingstraject in 3 stappen.

FASE 1 : BASISANALYSE





STAP 1/3 
De overnamescan® analyseert in hoeverre uw bedrijf klaar is voor de 

bedrijfsoverdracht en geeft u inzicht in mogelijke verbeterpunten.



FASE 2 : STAP 1/3 

De overnamescan®



O



STAP 2/3 
Wat is de waarde van uw onderneming?



Hoe wordt de waarde van een onderneming berekend?
Maak kennis met de UNIZO Waarderingstool® | waarderingstool.unizo.be



Tips & Advies



Het  bedrijfsprofiel = gedetailleerde beschrijving van de over te dragen 
zaak met inbegrip van enkele kerncijfers.

Verspreiding mogelijk via:

• de UNIZO-kanalen

• het online overnameplatform Overnamemarkt.be

• uw netwerk

STAP 3/3 
Redactie bedrijfsprofiel



De informatiebundel alle relevante info voor de kandidaat 
overnemer (na geheimhoudingsovereenkomst) 

• de basisgegevens van uw onderneming

• specifieke kenmerken van uw onderneming

• uitgebreide cijfergegevens die uw waardering staven

• de vereiste attesten bij de bedrijfsoverdracht

STAP 3/3 
Checklist informatiebundel



Getuigenis : Nu hebben we een goed gevoel bij de 
keuze van de juiste overnemer.



Dankzij de door Overnamemarkt aangeboden op maat 
gemaakte modelcontracten van handelshuurovereenkomst en 
‘overname handelsfonds’, was de overname binnen de kortste 

keren met een veilig gevoel afgerond.





Zitdagen Overnamemarkt
gratis 1 uur adviesgesprek 



UNIZO kantoren Gent - Nadine Crappéstraat 1
Vrijdag 15 november 2019

60’ per ondernemer
Start van de individuele sessies

9u - 10u -11u -12u // 14u -15u -16u

UNIZO kantoren Hasselt - Maastrichtersteenweg 254
Vrijdag 6 december 2019

60’ per ondernemer
Start van de individuele sessies

9u - 10u -11u -12u // 14u -15u -16u

www.overnamemarkt.be/nl/activiteiten

https://www.overnamemarkt.be/nl/activiteiten


Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

UNIZO SPIN-OFFS

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

Tel : 02 212 25 82

GSM: 0495 59 81 19

E-mail: guido.seghers@overnamemarkt.be

Contactgegevens


