
U wilt verkopen én uw  
bedrijf de beste toekomst  
geven? Dat kan.


 Voor een kennismaking kunt u bellen met  

Anthony Degenaar op 06 17 454 088 of mailen 
naar a.degenaar@verenigdondernemersfonds.nl. 

Wilt u uw bedrijf in het volste vertrouwen  
overdragen, aan een partij die net zo denkt  
als u? 

Die betrokken is, een langetermijnvisie  
heeft, een grote inzet en een krachtige  
achterban van ruim 40 succesvolle  
Nederlandse ondernemers? 

Ga dan in gesprek met het Verenigd  
Ondernemers Fonds, want wij bieden 
bedrijfsopvolging zoals u die wilt. Met  
gegarandeerde continuïteit en groei.

Voor ondernemers door ondernemers

Ons team 

Het Verenigd Ondernemers Fonds wordt geleid  
door een team van 6 zeer ervaren ondernemers.  
Wij stellen ons graag voor:
 

Anthony Degenaar 
Managing partner

 linkedin.com/in/anthonydegenaar
 a.degenaar@verenigdondernemersfonds.nl

Jeroen van Schreven 
Partner bedrijfsopvolging

 linkedin.com/in/jeroenvanschreven

 j.vanschreven@verenigdondernemersfonds.nl

Wilbert Hoevenaars  
Partner bedrijfsopvolging

 linkedin.com/in/wilberthoevenaars
 w.hoevenaars@verenigdondernemersfonds.nl

Egor Wals 
Lid Investeringscomité

 linkedin.com/in/egor-wals-048b278
 

Jörgen Bakker 
Lid Investeringscomité

 linkedin.com/in/jorgenbakker
 

Rogier Gabriël 
Lid Investeringscomité



 

“Als afscheid heb ik mijn bedrijf de  
best mogelijke toekomst gegeven.”

Ik heb mijn bedrijf met een goed gevoel losgelaten. 
Toen ik besloten had om werk te maken van mijn  
opvolging, sprak ik diverse partijen. Maar pas toen  
ik het Verenigd Ondernemers Fonds sprak, werd  
ik enthousiast. Deze mensen snapten mij. 
 
Zij begrijpen wat het is om een bedrijf op te bouwen. 
Daar je ziel en zaligheid in te stoppen. Dat wil je niet 
zomaar verkopen, weg doen. Ik wilde dat het zonder 
mij door zou draaien, zonder verlies van banen,  
zonder dat alles veranderde of dat het door een  
overname zou ‘verdwijnen’ in een ander bedrijf. 

En dat is precies hoe het Verenigd Ondernemers 
Fonds werkt. Ze hebben niks weggegooid of  
afgebroken. In één woord: respectvol. Natuurlijk  
veranderen er dingen, want ze willen het bedrijf  
laten groeien. Dat vind ik alleen maar mooi.  
Ze brengen kennis en kapitaal in van tientallen  
ondernemers. Dat voelt heel goed. Bovendien  
blijf ik als adviseur betrokken. 

Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn bedrijf de best  
mogelijke toekomst heb gegeven. 

Eric Meijer, Metaalbewerkingsbedrijf Smit B.V.

 
 
“Respectvol, betrouwbaar en  
daadkrachtig, dat is mijn gevoel  
bij het Verenigd Ondernemers Fonds.”


 Wilt u de ervaringen horen van een ondernemer  

die zijn bedrijf aan ons heeft verkocht? Laat het  
ons weten, wij brengen u graag in contact. 

Van ondernemers voor ondernemersVoor ondernemers door ondernemers

Onze werkwijze in het kort
U geeft het tempo aan! Van de oriëntatie fase tot  
de daadwerkelijke overdracht, we kiezen samen het  
best passende tempo tijdens dit delicate proces.  
Voor een globale eerste indruk, geven wij hieronder 
het proces in stappen weer.

1. Tekenen geheimhoudingsverklaring
2. Bezoek aan uw bedrijf
3. Bekijken financiële resultaten
4. Eerste initiële bieding
5. Bespreken eerste bieding
6. Kiezen nieuwe directeur
7. Tekenen intentieovereenkomst
8. Due Diligence onderzoek
9. Opstellen koopovereenkomst
10. Tekenen koopovereenkomst
11. Passeren aandelentransactie 
12. Overdrachtsperiode

Onze investeringscriteria  
Het Verenigd Ondernemers Fonds is geïnteresseerd in  
het nemen van een meerderheidsbelang in bedrijven  
die aan de volgende criteria voldoen: 

 � Volwassen Nederlandse MKB maakbedrijven 
 � Een omzetrange tussen 5 en 20 miljoen euro 
 � Een EBITDA tussen 0,25 en 1,5 miljoen euro 
 � Actueel bedrijfsopvolgingsvraagstuk

Neem voor meer informatie contact op met: 
Anthony Degenaar 
T  020 337 96 48  
M 06 17 454 088 
a.degenaar@verenigdondernemersfonds.nl 
verenigdondernemersfonds.nl/overdracht


