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UNIZO ADVIES OP MAAT 

OVERLATER KLEINE ONDERNEMING 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

UNIZO – OVERNAMEMARKT/KBC ..…………………………………………………………….. 

Coach :  ……………………………………………………………………………………… 

BEDRIJFSGEGEVENS 

Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………………………. 

Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………………. 

Adres onderneming: ………………………………………………………………………………………….. 

Tel:………………………………………………………………………………………………………… 

Facturatieadres (indien anders dan hierboven vermeld) : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

PERSOONSGEGEVENS 

Voornaam en naam ondernemer: …………………………………………………………………………. 

GSM: ………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ondernemer: …………………………………………………………………………………………….. 

 

 Voorafgaand intakegesprek heeft plaatsgehad op ../../….  

 Betaling factuur intakegesprek EUR 360 +BTW op ../../…  

 Betaling inschrijvingsgeld  begele idingstraject EUR 1.065 + BTW  

De deelnemer erkent de algemene en bijzondere voorwaarden verder op dit 

inschrijvingsformulier, heeft hiervan kennis genomen en gaat hiermee integraal akkoord. 

Inschrijvingsdatum : 

Handtekening deelnemer / ondernemer1 

                                                           

1 Bij digitaal versturen wordt het invullen van uw naam als bewijs van inschrijving beschouwd. 
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Algemene deelnemingsvoorwaarden 

 
1.Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen 

voorwaarden van de klant, zelf al worden deze laatste nadien meegedeeld. Er kan alleen schriftelijk van worden 

afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder 

voorbehoud goed te keuren. 

  

2. Hoewel UNIZO er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch 

voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke 

vergissing bevat, behoudt UNIZO zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing 

tot stand zijn gekomen, te annuleren. 

 

3. UNIZO doet al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. De klant erkent 

evenwel dat UNIZO niet aansprakelijk kan worden gesteld indien in uitzonderlijke gevallen bepaalde informatie die in 

het kader van die dienstverlening aan de klant wordt gegeven, niet – geactualiseerde of onjuiste informatie bevat, 

behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van UNIZO of haar aangestelden.  

  

4. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-

bepalingen van UNIZO (http://www.unizo.be/disclaimer-privacy). De klant is verantwoordelijk voor het correct 

doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. UNIZO kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan UNIZO werden 

doorgegeven.  

 

 5. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, 

na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht 

werkdagen. 

  

6. Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn alle facturen contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling 

op de vervaldatum, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande 

ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest van 12% en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met 

een minimum van 40 euro). UNIZO houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te 

schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk 

of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal 

opeisbaar.  

 

7. UNIZO behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Tenzij uitdrukkelijk anders 

bepaald, kan een bestelling van goederen en/of diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een 

gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze producten en/of diensten, noch op de door UNIZO of de 

onder haar ressorterende organisaties gedeponeerde woord – of beeldmerken.  

 

8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze 

overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden 

gebracht.  

Bijzondere deelnemingsvoorwaarden Advies op maat overlater KO 

 
1. De inschrijving geldt voor het hele begeleidingstraject UNIZO Advies op maat overlater  kleine 

onderneming. De deelnemer betaalt hiervoor een eenmalige bijdrage van €1.065 (excl. BTW)  

 

• De factuur voor deelname wordt na inschrijving opgemaakt en verstuurd.  

• De begeleiding kan pas van start gaan mits een betalingsbewijs voorgelegd wordt.  

• De deelnemer verklaart zich eveneens akkoord om  binnen een maximum termijn van 9 

maanden alle fasen van het begeleidingstraject te doorlopen. Het begeleidingstraject dient 

binnen deze termijn afgerond te zijn.  

 

2. Het begeleidingstraject Advies op maat overlater  kleine onderneming bestaat uit 28 uur expertise. 

Naargelang de beschikbaarheid en de wensen van zowel de deelnemer als de coach verspreid over 3 

of meer contactmomenten, met een combinatie van volgende activiteiten: 

• Voorafgaand Intakegesprek ( niet inbegrepen in de prijs bedoeld in artikel 1 van deze bijzonder 

deelnemingsvoorwaarden – reeds afzonderlijk gefactureerd aan € 360 +BTW). 

• Analyse van de ondernemer en de onderneming via de Overnamescan 

• Analyse van  de waarde van de ondernemer  

• Bedrijfsprofiel en documentatiebundel met het oog op potentiële overnemer 

Aanvullend zal er doorverwezen worden naar het dienstverleningsaanbod van UNIZO, 

opleidingsinstanties, Agentschap Innoveren en Ondernemen, boekhouder/ accountants, … 

 

http://www.unizo.be/disclaimer-privacy
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3. Het intakegesprek heeft tot doel de verwachtingen en de behoeftes van de deelnemer met betrekking 

tot de gepande bedrijfsoverdracht in kaart te brengen. UNIZO geeft op geen enkele manier de garantie 

dat na dit intakegesprek een begeleidingstraject zal worden gestart, of overdracht zal worden 

gerealiseerd. Het intakegesprek dient om samen met de deelnemer na te gaan of de zaak 

overdraagbaar is, of de verwachtingen van de deelnemer realistisch zijn, of de deelnemer in aanmerking 

kan komen om het begeleidingstraject te starten, … 

4. De goedkeuring om het begeleidingstraject te starten houdt geen garantie in op overdracht van de 

onderneming. UNIZO begeleidt de deelnemer bij de zoektocht naar een overnemer, maar heeft in deze 

enkel een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.  

5. Het begeleidingstraject Advies op maat overlater  kleine onderneming  heeft een totale waarde inclusief 

intakegesrpek van €4.748,51.- excl.BTW.  Dankzij de bijdrage van Agentschap Innoveren en Ondernemen 

betaalt de onderneming slechts € 1.065, excl. BTW.  

De deelnemer verklaart  geen andere vorm van subsidie voor deze of gelijksoortige begeleiding te 

ontvangen. Indien hierop inbreuk wordt gepleegd wordt de kost van het traject a rato van € 4.388 excl. 

BTW aan de deelnemer gefactureerd. Hetzelfde geldt voor het geval de subsidie door het Agentschap 

Innoveren en Ondernemen zou worden ingetrokken wegens onjuiste verklaringen van de deelnemer.  

 

6. Met dit ondertekende inschrijvingsformulier kan UNIZO de onderneming met het ondernemingsnummer 

dat vermeld staat op dit inschrijvingsformulier en de ondernemer (of zijn plaatsvervanger) begeleiden 

binnen het Advies op maat overlater  kleine onderneming -begeleidingstraject.   

 

7. UNIZO verbindt zich ertoe om discretie aan de dag te leggen over de inhoud van het begeleidingstraject 

van de deelnemer, met name de activiteiten, de analyses, de strategische adviezen en de 

toekomstplannen behoudens de goedkeuring van de deelnemer. 

 

8. De adviezen van de coaches Advies op maat overlater  kleine onderneming kunnen niet beschouwd 

worden als een gebod of verbod voor de deelnemer. De deelnemer draagt de eindverantwoordelijkheid 

voor alle beslissingen die in de loop van het begeleidingstraject worden genomen.  De individuele 

deelnemer kan Advies op maat overlater  kleine onderneming en UNIZO  niet verantwoordelijk stellen 

voor de actie of de gevolgen daarvan op welk terrein dan ook. 

 

9. De deelnemer geeft de toestemming om persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van 

UNIZO en de gegevens ter beschikking te stellen aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 

(VLAIO), KBC en Antwerp Management School (AMS). UNIZO rapporteert over alle activiteiten binnen de 

Mastercall, waaronder Advies op maat overlater  kleine onderneming , aan het Agentschap Innoveren 

en Ondernemen. De gegevens zijn ook noodzakelijk om samen met AMS het individueel 

begeleidingstraject en bijhorende analyses te kunnen opmaken. Zowel UNIZO, VLAIO KBC als AMS 

garanderen de vertrouwelijke behandeling van de informatie en wisselen deze niet uit met andere 

overheidsinstanties, externe organisaties of ondernemingen. 

 

10. De deelnemer gaat er mee akkoord spontaan alle informatie aan Unizo te bezorgen die nuttig is voor het 

traject en de gemaakte afspraken ter goeder trouw uit te voeren. Wanneer een vergadermoment wordt 

vastgelegd is de deelnemer er toe gehouden persoonlijk aanwezig te zijn. Indien in uitzonderlijke gevallen 

de deelnemer niet aanwezig kan zijn op een vastgelegde afspraak, moet hij Unizo hiervan uiterlijk 48 uur 

op voorhand verwittigen. Indien dit niet gebeurd is, zal Unizo een forfaitaire vergoeding aanrekenen van 

75 euro (excl.BTW).  

 

11. UNIZO houdt zich evenwel het recht voor om het traject stop te zetten, indien blijkt dat de deelnemer zich 

niet naar het vorige artikel schikt, of indien tijdens het traject moet worden vastgesteld dat het 

begeleidingstraject niet tegemoet kan komen aan de noden van de deelnemer. UNIZO behoudt in dat 

geval de inschrijvingsgelden van € 1.065 en de eventuele extra kost voor bijkomende analyses, zoals 

bedoeld in artikel 1. De overige kosten voor de stopzetting neemt UNIZO op zich. Omgekeerd heeft ook 

de deelnemer het recht het traject stop te zetten. In dat geval is de deelnemer een vergoeding 

verschuldigd aan UNIZO voor de reeds geleverde prestaties, door enerzijds het bedrag van € 1.065 en de 

eventuele extra kost voor bijkomende analyses, zoals bedoeld in artikel 1 te behouden, en anderzijds een 

vergoeding aan te rekenen die pro rata berekend wordt op het bedrag van €4.748,51(bedoeld in artikel 

5) in functie van het aantal gepresteerde uren. 

 


