
 

 

 
OVERNAMEBEMIDDELING OP MAAT IN DE BOUWNIJVERHEID 

 
 

Begeleiding bij overname van bouw-, installatie-, GWW/infrabedrijven en 
specialistische bedrijven, zoals schilders- en gevelbouwbedrijven is een van 
de hoofdactiviteiten van Olde Hartman Advies B.V. een adviesbureau dat 
landelijk opereert. 
 
Vanuit het kantoor in Amersfoort alsmede de kantoren van Bouwend 
Nederland begeleiden gespecialiseerde medewerkers het traject van 
bedrijfsovername. 
 
Onze begeleiding richt zich op: 
 Aankoop en verkoop van bedrijven 
 Bedrijfsoverdracht binnen de familie 
 Management Buy Out 
 Management Buy In 

 Fusie en samenwerking 
 Waardebepaling 
 Overnamerisico analyse 

 
 

ONZE WERKWIJZE 
Olde Hartman Advies B.V. heeft reeds 20 jaar ervaring in 
overnamebemiddeling in de bouwnijverheid en stoelt deze ervaring op 
meer dan 300 begeleidingen. 
 
Bij onze specialisten staat persoonlijke begeleiding hoog in het 
vaandel. Mede dankzij de samenwerking met diverse 
(branche)organisaties in de bouw heeft Olde Hartman Advies B.V. vele 
en diverse ambassadeurs. Op deze wijze is er een uitstekend netwerk 
ter ondersteuning van de overnametrajecten.  
 

 
BOUWBEDRIJVENBEURS.NL: HET ONLINE OVERNAMEPLATFORM IN DE BOUW 

De actuele koop- en verkoopprofielen van Olde Hartman Advies 
B.V. zijn te bekijken op BouwBedrijvenBeurs.nl. Hét online 
platform van vraag en aanbod van bedrijven in de 
bouwnijverheid.  
 
U kunt een reactie sturen naar aanleiding van een interessant 
profiel of uw bedrijf of zoekopdracht laten plaatsen in de 
database. Gebruikt u daarvoor het aanmeldformulier op de 
website.  

 
OLDE HARTMAN ADVIES EN HAAR PARTNERS 
Deze activiteiten doen wij op basis van een samenwerking met Bouwend Nederland en 
andere (branche)organisaties binnen de bouwnijverheid, zoals de VMRG, Uneto-Vni en 
Onderhoud NL. Als lid van een van deze organisaties: 
 Is het eerste (Probleem)VerkennendGesprek kosteloos. 
 Ontvangt u korting op de dienstverlening. 
 Houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de overname)markt middels 

presentaties, artikelen in vakbladen en ledenmagazines. 

OLDE HARTMAN 
ADVIES B.V. 

Olde Hartman Advies B.V. – Leusderweg 28, 3817 KB Amersfoort - (033) 455 58 89 
info@oldehartmanadvies.nl – www.oldehartmanadvies.nl  

info@bouwbedrijvenbeurs.nl – www.bouwbedrijvenbeurs.nl  
 

Overnamespecialisten 
Ben en Richard olde Hartman 


