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Missie en doelstellingen 
1. Online presentatie van over te nemen 
bedrijven
2. Gratis betrouwbare online informatie
3. Advies op maat (kleine ondernemingen)
4. Introductie bij geschikte experten

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










1. De kandidaat koper beschikt bij voorkeur over +/- 30% 
eigen middelen = 70% van het overnamebedrag te 
financieren.

2. Maximale looptijd overnamefinanciering 7 jaar.

3. Bij voorkeur is slechts 70% van de verwachte 
vrije kasstroom van de onderneming nodig voor de 
terugbetalingsverplichtingen mbt de aflossing van de 
overnamefinanciering.
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• Gemiddeld wordt over alle sectoren en dealgroottes heen 31% van 
het overnamebedrag met eigen vermogen gefinancierd.

• Wat schuldfinanciering betreft, kunnen kopers bij een overnamedeal 
gemiddeld 3,5 keer de operationele cash flow lenen.

• Risico speelt daarbij een grote rol: bij relatief veilige 
vastgoedovernames kan je meer lenen dan bij overnames in de tech-
sector.

• Bij 1 op 3 overnames maakt men gebruik van een vendor loan, 
waarbij een deel van de betaling uitgesteld en gespreid wordt over 
meerdere jaren.

• Bij 1 op 4 transacties wordt een stuk gefinancierd via een earn-out, 
waarbij een deel van de betaling afhankelijk is van de toekomstige 
prestaties van het overgenomen bedrijf.



De substantiële waarde 
• op basis van de boekwaarde (balanswaarde) 
• op basis van de intrinsieke waarde 

De rendementswaarde 
• EBITDA x factor 
• EBITDA met uitzuivering van onroerend 
• Vrije cash flow methode 
• Netto-rendementswaardeberekening 









Bijdragen van UNIZO, Overnamemarkt en partners :
- 2 ontbijtseminaries (doelgroep eindeloopbaan)
- 1 tweetalige Adviesmarkt in KBC Brussel  
- 6 zitdagen omtrent gebruik Overnamemarkt
- UNIZO Ondernemersacademie “In 12 stappen een bedrijf 
succesvol kopen of verkopen” (4 sessies)
- UNIZO KMO Adviesraad : ontbijtsessie 
- 2 reeksen Starten 50+ (doelgroep: starten of overnemen 
zaak op latere leeftijd)
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