
Dichtbij een ingrijpende 
stap voor uw bedrijf

Er zijn veel redenen waarom u als ondernemer ineens 
een adviseur nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u van 
plan bent uw bedrijf te verkopen of juist een ander 
bedrijf te kopen. Omdat u wilt investeren en mogelijk in 
aanmerking komt voor subsidie. Of uw organisatie door 
een moeilijke periode gaat of wilt stroomlijnen voor de 
toekomst. Wist u dat u die adviseur ook bij Alfa kunt 
vinden? Binnen Alfa Consultants bundelen we de kennis 
die u zoekt. In praktijk gebracht door specialisten die 
dichtbij u en uw bedrijf staan. Door de breedte van onze 
dienstverlening kunnen we u met succes terzijde staan.
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Alfa Fusies en Overnames
Met Alfa Fusies en Overnames bent u goed voorbereid 
op situaties die niet elke dag voorkomen in een onderne-
mersleven. Een bedrijf kopen of verkopen vraagt immers 
veel van een ondernemer. Wat kunnen we voor u doen?

Kopen van een onderneming
Staat u voor een overname? Dan komt er veel op u af. 
Heeft u al een bedrijf op het oog of zoekt u nog actief 
naar een geschikte onderneming? En is de vraagprijs 
wel reëel? Alfa begeleidt u in het gehele traject. In elke 
branche kunnen we u actief begeleiden. We vinden 
geschikte bedrijven die te koop zijn, we stellen een due 
diligence onderzoek in: een onderzoek naar de financiële, 
fiscale en juridische aspecten van de onderneming. Ook 
zitten we zij aan zij met u aan de onderhandelingstafel. 
Die objectieve blik is plezierig: we worden niet gehinderd 
door emotionele belangen, maar blijven zakelijk. Eén voor 
één brengen we alle zaken in kaart die voor u van belang 
zijn.

Ook bij de financieringsaanvraag en de keuze voor de 
beste juridische structuur heeft u aan Alfa een ervaren 
partner. We denken actief mee over de manier om uw 
risico’s te beperken. 

Verkopen van een onderneming
De zaak van de hand doen? Die beslissing neemt u niet 
een-twee-drie. Met Alfa staat u er niet alleen voor. Op 
elke vraag hebben we een antwoord. Wie is een geschik-
te overnamepartner? Wat is mijn bedrijf eigenlijk waard? 
En voor welke hobbels kom ik te staan in het verkoop-
proces? Wat u één-, misschien tweemaal in een onderne-
mersleven doet, doen wij wekelijks. We begeleiden u met 
het verkoopklaar maken van uw onderneming, zoeken die 
koper die bij u past, we waarderen en we onderhandelen. 
Tot en met het ondertekenen van de koopovereenkomst 
kunt u op ons rekenen. Niet alleen in zakelijk opzicht 
trouwens. Afscheid nemen van uw bedrijf is ook emotio-
neel. Ook met die kant van de zaak houden we rekening.

Alfa Subsidieadvies
Er zijn veel subsidiemogelijkheden in ondernemersland. 
Voor een ondernemer is het echter een onoverzichtelijk 
terrein. En als u eenmaal die subsidie heeft gevonden, 
blijkt het aanvraagtraject complex. Met de subsidieadvi-
seurs van Alfa komt u verder. We volgen dagelijks de 
openstellingen van nieuwe subsidies. We weten exact 
welke regelingen in welke branches spelen. En we 
begeleiden u bij de aanvraag. Belangrijk werk, want het 
gaat om details. Onze adviseurs houden deadlines in de 
gaten. En zorgen ervoor dat uw aanvraag goed gedocu-
menteerd op de juiste plek terecht komt.

Maar ook als uw investering niet voor subsidie in 
aanmerking komt, helpen we u bij de realisatie van uw 
ambities. Door samen met u te zoeken naar alternatieven 
zoals crowdfunding, informeel kapitaal of staatsgegaran-
deerde financiering. 

Alfa Organisatieadvies
Heeft u een vraag op het gebied van herstructurering, 
recovery of de implementatie van een familiestatuut? 
Niet direct de zaken waar u dagelijks mee bezig bent. 
Deskundig advies krijgt u van Alfa. Onze adviseurs zijn 
bekend op dit terrein. En binnen Alfa is aanvullende 
kennis - bijvoorbeeld juridisch, bancair of bedrijfsecono-
misch - altijd dichtbij. Zo helpen we u de juiste financiële 
structuur te bepalen, inclusief herkapitalisatie, het 
oversluiten van leningen of het vinden van een geschikte 
investeerder.

Staat de zaak er slecht voor? We bieden oplossingen 
om uw bedrijf weer op de rails te krijgen, in constructief 
overleg met banken, schuldeisers en andere belangheb-
benden. En wilt u het fundament van uw familiebedrijf 
versterken? Met een familiestatuut brengt u evenwicht 
in de belangen van familie, eigenaar en ondernemer.

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

Alfa Consultants is actief bij fusies en overnames en houdt zich bezig 
met subsidies en organisatieadvies. Alfa Consultants is een onderdeel 
van Alfa Accountants en Adviseurs, een adviesorganisatie voor het 
midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector met 28 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.
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