Dichtbij een ingrijpende
stap voor uw bedrijf
Wil je groeien door een overname of je bedrijf juist
verkopen? Ben je geïnteresseerd in de waarde van je
onderneming? Of heb je financiering of subsidie nodig
voor je plannen? Alfa Consultants is gespecialiseerd in
de begeleiding van fusies en overnames, waardebepaling,
financieringen en subsidies. Wij helpen je graag bij
de realisatie van je ambities. Vanuit Nijkerk staat de
expertise van Alfa Consultants ten dienste van ruim
30 vestigingen van Alfa in heel Nederland. We zijn dus
altijd dichtbij.

www.alfaconsultants.nl

Aankoopbegeleiding
Ben je op zoek naar een bedrijf om over te
nemen? Via ons uitgebreide netwerk vinden
we ook voor jou een geschikte overnamekandidaat. Bij het overnemen van een bedrijf
gaat het om meer dan alleen cijfers. Een
bedrijf overnemen vraagt om een goede
voorbereiding op financieel, organisatorisch
en zeker ook op persoonlijk gebied. Alfa
Consultants staat je bij om alle ondernemingsrisico’s bij het aankopen van een ander bedrijf
in kaart te brengen.
Doordat ons team bestaat uit adviseurs met
verschillende achtergronden, kunnen we het
hele traject van A tot Z begeleiden. Vanaf de
voorbereiding van een bieding tot en met de
juridische vastlegging en de financiering van
de overname.

Verkoopbegeleiding
Ook begeleiden we je bij de verkoop van je
bedrijf. Hiervoor moet het juiste moment
worden gekozen. Goede resultaatverwachtingen, professionele medewerkers en een
optimale financieringsstructuur bepalen de
prijs die je als verkoper kunt verwachten. Alfa
Consultants stelt een verkoopmemorandum
op dat potentiële kopers informeert over
jouw bedrijf.
Alle financiële en andere specifieke aspecten
over de onderneming die van belang zijn
voor de bedrijfsoverdracht komen aan bod.
Ook voor het bepalen van de vraagprijs, het
vinden van een koper of het voeren van
onderhandelingen kun je bij Alfa terecht.
We staan voor je klaar om je tijdens het hele
proces te begeleiden: vanaf de verkoopvoor-

bereiding, via onderhandelingen tot en met
de afronding bij de notaris.

Waardebepaling
De meest voorkomende reden om de waarde
te bepalen is de aan- of verkoop van een
bedrijf. Een waarderingsrapport van Alfa
Consultants geeft je een duidelijke richting
voor het bepalen van de vraagprijs of het
doen van een bieding. Een waardebepaling is
ook vaak nodig bij een echtscheiding of voor
het oplossen van geschillen tussen aandeelhouders. Daarnaast kan Alfa Consultants
waarderen in het kader van fiscale wetgeving
zoals bij schenking of vererving.
Waardebepaling is bij uitstek het werkterrein
van een Register Valuator (RV), de specialist
van Alfa bij bedrijfswaarderingen. Een RV die
is aangesloten bij beroepsvereniging NiRV, het
Nederlandse Instituut voor Register Valuators,
heeft de kennis en expertise om complexe
waarderingsopdrachten uit te voeren.

Financiering

stellen en zijn gericht op het verkrijgen van
de beste tarieven en voorwaarden. Of het
nu gaat om het opnieuw inrichten van je
bestaande financiering, de financiering van
nieuwe investeringen of de financiering van
een overname. Alfa is je graag en vakkundig
van dienst bij de realisatie van jouw optimale
financiering.

Subsidieadvies
Voor innoveren, verduurzamen en internationaal ondernemen bestaan verschillende
financiële regelingen in de vorm van subsidies.
Onze adviseurs inventariseren je kansen en
mogelijkheden op het gebied van subsidies
en begeleiden je tijdens het hele traject van
aanvraag tot de uiteindelijke vaststelling bij
afronding. Denk bijvoorbeeld aan het toetsen
van je investeringen of technische innovatieplannen op subsidie- en fiscale mogelijkheden.
Maar ook het initiëren van samenwerkingsverbanden, voorbereiden van subsidieaanvragen en schrijven van projectvoorstellen
kun je aan onze adviseurs overlaten.

Voor het realiseren van je zakelijke ambities
is het van groot belang om te kunnen
beschikken over passende en betrouwbare
financiering. Het aantal aanbieders van
zakelijke financiering is de afgelopen jaren
sterk toegenomen en dat geldt ook voor het
aantal nieuwe financieringsvormen. Het is
een uitdaging om binnen dit speelveld de
financieringsoplossing te vinden die het beste
past bij jouw behoefte.
Bij Alfa werken adviseurs met een bancaire
achtergrond. Financieringsaanvragen die zij
begeleiden voldoen aan de eisen die financiers

Alfa Consultants is actief bij fusies en overnames, waardebepaling en
financiering. Alfa Consultants is een onderdeel van Alfa Accountants
en Adviseurs, een adviesorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf
en de agrarische sector met ruim 30 vestigingen door heel Nederland.
U zit bij Alfa aan tafel met ervaren adviseurs en accountants die de
praktijk goed kennen. Bij Alfa kunt u terecht met al uw vragen over
accountancy, belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering en financiële dienstverlening. Iedere Alfa-medewerker
beschikt over deskundigheid, kennis en inzicht voor advies op maat.

Alfa Consultants
Van Siburgstraat 2-4
3863 HW Nijkerk
088 253 3300
consultants@alfa.nl

Disclaimer
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Dit leaflet is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de uitgave
kan Alfa Consultants geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
onjuistheden of onvolledigheden. Overnemen en vermenigvuldigen van de
inhoud van deze leaflet is toegestaan met bronvermelding.

