vanwaarde

detransactie

Verkoopt een ondernemer zijn bedrijf, dan is het inschakelen van een Register
Valuator (RV) geen overbodige luxe. Maar ook een kopende partij heeft baat bij de
hulp van een RV. Zo schakelde Edwin Asveld, directeur van transportbedrijf BTA
International, een RV in toen hij branchegenoot TTS Transport Team Salland wilde
overnemen.
“Ons bedrijf BTA verzorgt transporten naar
Spanje en Portugal”, vertelt Asveld. “Maar van
klanten kregen we steeds vaker de vraag ook
transporten naar andere landen te verzorgen.
Om daaraan te voldoen, zouden we moeten
uitbreiden. Toen ik te horen kreeg dat TTS
voor overname beschikbaar kwam, was dat
eigenlijk een unieke kans. TTS verzorgt transporten naar onder meer Oost-Europa en Rusland, is een stevige partner en heeft bovendien
een enorm netwerk. Als ik dat zelf had moeten
opbouwen, was ik jaren bezig geweest.”
Bijzonder soepel proces
Aangezien het om een flinke overname ging,
was al snel duidelijk dat Asveld hulp nodig
had van een specialist. “Ik had de financiering
voor mezelf in grote lijnen bekeken en wist dat
ik daar niet alleen uit zou komen. Mijn bank
adviseerde me een RV in de arm te nemen.
Na er meerdere te hebben gesproken, koos ik
voor iemand van Factor Bedrijfsovernames.
Met hem zat ik meteen op één lijn. Vervolgens heeft hij eigenlijk alles geregeld, van de
financieringsaanvraag en de waardering van
TTS tot en met de onderhandelingen. En dat
proces verliep bijzonder snel en soepel.”
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Vakwerk
Ruim een half jaar later is Asveld nog steeds
blij dat hij bij de overname van TTS een RV
heeft ingeschakeld. “Zonder zijn hulp had ik
de overname nooit goed rond gekregen. Je
merkt dat hij weet waar hij over praat, waardoor je met vertrouwen de onderhandelingen
ingaat. Mocht ik in de toekomst weer in een
dergelijk situatie zitten, dan is de RV de eerste
die ik bel.”
Verder kijken
“Uiteraard raad ik ook andere ondernemers
aan een RV in te schakelen bij een overname”, besluit Asveld. “Die denkt mee over alle
aspecten die komen kijken bij een overname
en kijkt verder dan de cijfertjes.”

“In een dergelijke situatie
zou ik hem meteen
weer inschakelen”
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