
Actieve begeleiding Olde Hartman Advies B.V. 
 
Olde Hartman Advies b.v. is dé overnameadviseur voor bedrijven in de bouwnijverheid. 
Wij hebben hierin ruime ervaring opgebouwd, door de succesvolle actieve begeleiding van meer dan 
250 overnametrajecten specifiek in de bouwnijverheid. 
 
Actieve begeleiding  
Wij zijn gespecialiseerd in het actief begeleiden van ondernemers bij de verkoop van hun bedrijf. Bij 
de actieve bemiddeling treden wij voor u op als adviseur en begeleiden wij u intensief bij iedere fase in 
het overnameproces. Dit proces en onze actieve begeleiding daarbij is hieronder stapsgewijs 
weergegeven:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie, neemt u gerust contact met ons op via:  

  
Glaskruid 24, 3824 NP  Amersfoort 
T 033 455 58 89 E info@oldehartmanadvies.nl 

 

Stap 1
Voorbereiding

Stap 2
Bedrijf sanalyse

Stap 3
Selectie

Stap 4
Kennismaking

Stap 5
Onderhandeling

Stap 6
Intentieverklaring

Stap 7
Bedrijf sonderzoek

Stap 8
Afronding

We starten met een kennismakingsgesprek, waarin we tevens bespreken wat uw 
behoefte is en hoe wij hierin van dienst kunnen zijn. Na dit gesprek plaatsen wij een 
anoniem zoekprofiel in onze online database.

De volgende fase is de bedrijfsanalyse. Tijdens deze analyse maken wij een portfolio 
van uw onderneming, alle relevante gegevens staan op een rijtje en geven een 
indicatie van de waarde van uw onderneming.

In de selectiefase, zetten wij uw anoniem opgestelde zoekprofiel in de markt uit. We 
benaderen ons netwerk en plaatsen uw profiel op diverse andere online databases, 
websites en in diverse bladen.

Wanneer er na de vorige fase een geschikte partij is gevonden, vindt een eerste 
kennismakingsgesprek plaats. Beide partijen moeten een goed gevoel hebben, 
anders is een vervolggesprek niet raadzaam.

Wanneer het kennismakingsgesprek goed is verlopen, vindt er een tweede of 
misschien wel derde gesprek plaats om ervoor te zorgen dat beide partijen tevreden 
zijn met de overdracht.

Bij het tekenen van de intentieverklaring, bent u en uw kopende of verkopende partij 
het eens met elkaar en wordt er getekend tot de intentie om tot koop over te gaan.

Door de kopende partij wordt vaak nog een bedrijfsonderzoek uitgezet, om er zeker 
van te zijn dat hij/zij geen verkeerde keuze maakt. Wanneer alle gegevens correct 
zijn, komt hier hetzelfde uit als uit de analyse.

In de afrondingsfase worden alle zaken afgerond, op het gebied van de financiering 
worden alle zaken geregeld.

Voor meer informatie over de organisatie en dienstverlening 
WWW.OLDEHARTMANADVIES.NL 

 


