
Verkoopklaar maken 
van uw onderneming
Voorbereiding op een optimale verkoop



 

iHoe kunnen wij u ondersteunen? 

Uw uitdaging 

Na het besluit de onderneming in de verkoop te zetten, komt

er veel op u en uw organisatie af. Vaak is er maar een beperkte

groep mensen op de hoogte van de mogelijke verkoop. Er komt

dan automatisch veel werk terecht bij deze personen. Extra

hulp en daadkracht met de juiste (financiële) expertise kunt

u dan goed gebruiken. Wij zijn dan een klankbord en

een paar extra slimme handen die helpen om alles wat bij het

verkoopproces komt kijken in goede banen te leiden. Daarmee

voorkomt u verrassingen.

Wat kan YellowFinance voor u betekenen?

Bij YellowFinance hebben we meerdere ondernemingen

geadviseerd om hun verkoopstrategie te bepalen én te

realiseren, zowel als sparringpartner bij te nemen beslissingen

alsmede door extra capaciteit te bieden bij totstandkoming van

extra financiële inzichten.

Wij beschikken over hoogopgeleide hands-on professionals met

een brede ervaring op het gebied van financieel management,

fusies en overnames en financiële analyses. In combinatie

met onze praktische insteek zijn wij in staat om in een kort en

bondige analyse de belangrijkste financiële kansen en risico’s 
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voor uw onderneming in kaart te brengen. Door onze inbreng

helpen wij u de optimale verkoopwaarde te realiseren. Wij zetten

ons in om samen met u het verkoopproces tot een succes te 

maken. 

Wat doen we? 

Wij zetten onze ervaring en expertise in om u daadwerkelijk

te helpen om snel het gewenste inzicht te bieden. Daarnaast

maken wij samen met u een plan van aanpak en definiëren

specifieke behoeften gebaseerd op:

• Verzorgen van het verkoopproces zonder verrassingen; 

• Inzicht in financiële risico’s en kansen om verkoopwaarde 

 te optimaliseren; 

• Het optimaal plannen van het verkoopproces zodat de 

 normale bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoord worden 

 en informatie tijdig en efficiënt beschikbaar is; 

• Het ontzorgen van de CFO om zich te richten op de 

 belangrijkste taken.

Tijdens dit proces zijn wij onderdeel van de organisatie en 

ondersteunen wij de financiële afdeling en fungeren we tevens 

als rechterhand en sparringpartner van het management.



Good to really know you!

YellowFinance ondersteunt organisaties in dynamische 

omgevingen op financieel (strategisch) gebied. Wij zijn 

enthousiaste hoog opgeleide professionals met veel ervaring 

in het oplossen van complexe vraagstukken. Onze kennis 

en jarenlange ervaring maakt dat we vraagstukken vanuit 

een breder (ondernemers)perspectief benaderen. Graag 

zetten wij die kennis in om ondernemingen te ondersteunen 

bij (financiële) vraagstukken en met het realiseren van de 

groeiambities!  

Waar staan wij voor? 

De juiste mens op de juiste plek voor het beste resultaat. 

Dat is Yellow. Wij geloven in betekenisvolle relaties en halen 

het beste uit onszelf en de mensen om ons heen. We herkennen 

de complexe financiële (strategische) uitdagingen waar onze 

relaties mee worstelen, maken deze bespreekbaar en lossen 

ze samen slim en effectief op.

YellowFinance.nl

+31 (0)30 890 54 47


