PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: Noré
VOORNAAM: Delphine
E-MAIL: dnore@kpmg.com
TEL: 09 241 88 77
WEBSITE: www.kpmg.be
LINKED IN ACCOUNT: DELPHINE NORÉ
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
Ik ben sinds 2015 werkzaam bij kpmg belastingconsultenten en juridische adviseurs in gent. Voordien
was ik fiscaal advocaat bij het advocatenkantoor Tiberghien. Ik heb meer dan 12 jaar praktijkervaring
in het begeleiden van zowel kmo’s als internationale groepen in het kader van herstructureringen.
Mijn praktijkdomein is de vennootschapsbelasting, met specialisatie van overnames, fusies, (partiële)
splitsingen en due diligences. Ik was 9 jaar praktijk-assistent aan de universiteit Gent, verbonden aan
de vakgroep belastingrecht. Ik doceer vaak seminaries en gastcolleges rond overnames (o.a. fiscale
aspecten share deal vs. asset deal, partiële splitsingen in het kader van vermogensplanning). Ik slaag
erin een technische materie erg toegankelijk en verstaanbaar uit te leggen aan ondernemers.

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: Nicasi
VOORNAAM: Filip
E-MAIL: fn@horecapartners.be
TEL: 0477 60 70 44
WEBSITE: www.horecapartners.be
LINKED IN ACCOUNT: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/FILIP-NICASI-B664271/

WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

Wij specialiseren ons in de begeleiding van horeca-en vrijetijdgerelateerde overnames: hotel,
restaurant, b&b, brasserie, wellness, feestzaal, enz. Voor kleinere zaken bieden we een
gespecialiseerde website aan: www.ikwileenhorecazaak.be, voor grotere zaken werken we via een
individuele maataanpak waarbij een realistische en onderbouwde waardering een essentiële eerste
stap is

REFERENTIES
NAAM BEDRIJF

SECTOR

anoniem: wellness

wellness

anoniem: brasserie

horeca

anoniem: restaurant

horeca

OPDRACHTOMSCHRIJVING
bemiddeling verkoop aandelen
vennootschap met daarin
uitbating en vastgoed
bemiddeling verkoop
handelsfonds
bemiddeling verkoop vastgoed
en handelsfonds

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: FINACTOR Overnamebemiddeling
VOORNAAM: Hans Certyn
E-MAIL: hans@finactor.be
TEL: +32 497 26 99 37
WEBSITE: www.finactor.be
LINKED IN ACCOUNT: HTTPS://BE.LINKEDIN.COM/IN/HANSCERTYN

WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

Wilt u uw bedrijf verkopen? Wilt u de correcte waarde weten van uw bedrijf? Finactor
Overnamebemiddeling is een volledig onafhankelijke bemiddelaar in de verkoop en de aankoop van
KMO’s.
Finactor geeft advies en begeleiding in het ganse traject van een bedrijfsovername, zoekt discreet
naar de geschikte tegenpartij en streeft naar een win-win voor zowel de verkoper als de koper.
Finactor treedt ook op als adviseur voor waardebepalingen en de zoektocht naar kapitaal of
financieringen.
Ook voor advies inzake vastgoedconstructies en de verkoop van bestaand bedrijfs- en residentieel
vastgoed en vastgoedprojecten zit u bij Finactor op het juiste adres.
Specialisatie = Verkoop vastgoedvennootschappen.
Finactor is erkend door de KMO-portefeuille voor het leveren van advies.

REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
Zie website www.finactor.be

SECTOR

OPDRACHTOMSCHRIJVING

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: Stubbe
VOORNAAM: Isabelle
E-mail: isabelle.stubbe@oxalisconsult.be
TEL:

09 227 31 18

WEBSITE: www.oxalisconsult.be
LINKED IN ACCOUNT: HTTP://BE.LINKEDIN.COM/IN/ISABELLESTUBBE

WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

Interne organisatie, structuur, cultuur, personeel : strategisch HRM, competentie- en
talentmanagement

REFERENTIES
NAAM BEDRIJF

SECTOR

anoniem

productie

anoniem

distributie

anoniem

detailhandel

OPDRACHTOMSCHRIJVING
bedrijf klaarmaken voor
verdere groei en mogelijke
overname door optimalisering
van de bedrijfsvoering op vlak
van management, organisatie,
structuur cultuur personeel
werken aan bewustwording
problemen in
managementteam,
loopbaancoaching
zaakvoerder, continuïteit van
de bedrijfsvoering
bewerkstelligen, overname
mogelijk maken door
optimaliseren interne
organisatie en structuur
bedrijf klaarmaken voor
overdracht van 2de naar 3de
generatie door optimalisering
management, structuur,
cultuur personeel

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: Coeck
VOORNAAM: Kirsten
NAAM: Molly
VOORNAAM: Vincent
E-MAIL: kirsten@familymind.be
E-MAIL: vincent@familymind.be
TEL: 0486 68 29 15
WEBSITE: www.familymind.be
LINKED IN ACCOUNT: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/KIRSTENCOECK/
LINKED IN ACCOUNT: WWW.LINKEDIN.COM/IN/VINCENTMOLLY

WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

Familymind begeleidt familiebedrijven bij: 1) Voorbereiding van de overdracht naar de volgende
generatie ; 2) Coaching en training van familiale opvolgers; 3) Ontwikkeling van strategie en
groeiprojecten voor de toekomst; 4) Opstellen van familiecharter; 5) Uitdagingen op het vlak van
communicatie en het omgaan met emoties.

REFERENTIES
NAAM BEDRIJF

SECTOR

Anoniem

Retail

Anoniem
Anoniem

Houthandel & schrijnwerk
Bouw- en aannemingsbedrijf

OPDRACHTOMSCHRIJVING
Begeleiding van familie bij
overdracht naar de volgende
generatie
Opstellen familiecharter
Begeleiding van familie bij
overdracht naar de volgende
generatie + uitkoop van medevennoot + voorbereiding en
training van familiale opvolgers

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: Wandelaer
VOORNAAM: kizzy
E-MAIL: kwandelaer@kpmg.com
TEL: 03 821 19 27
WEBSITE: www.kpmg.be
LINKED IN ACCOUNT: KIZZY WANDELAER

WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

Ik ben sinds 2001 werkzaam bij KPMG Belastingconsulenten en juridische adviseurs in België, waarbij
ik voornamelijk werk voor middelgrote ondernemingen, familiebedrijven, KMO’s en natuurlijke
personen. Ik ben gespecialiseerd in het verlenen van juridisch en fiscaal advies aan familiebedrijven,
KMO’S en hun aandeelhouders met betrekking tot geplande overnames, oprichtingen van
vennootschappen, optimalisatie van vastgoed, herstructureringen en vermogensplanning
(schenkingen, huwelijkscontracten, fiscale inbreng, trust, stichtingen, burgerlijk maatschap,…) Ook
ben ik lid van de KPMG België-Nederland landendesk waardoor ik de nodige expertise heb opgedaan
inzake fiscale planning België-Nederland.

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: van der Wielen
VOORNAAM: Marianne
E-MAIL: marianne.vanderwielen@zenitor.be
TEL: 0487 33 14 77
WEBSITE: www.zenitor.be
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

Uitklaren doelstellingen op korte en lange termijn voor zowel bedrijf als bedrijfsleider.
Mogelijke scenario’s overlopen (bv interne of externe overnemers / voor en nadelen).
Overdrachtsklaar maken bedrijf middels bedrijfsprocessen in kaart brengen en opstellen
stappenplannen.
Uitklaren taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden rolinhoud en dergelijke van overlater en
overnemer zowel op korte als lange termijn.
Noot: ik heb diverse pilootprojecten begeleid m.b.t. overdracht aan eigen medewerkers (met
ondersteuning vanuit ESF

REFERENTIES
NAAM BEDRIJF

SECTOR

HVD

industriële machinale aan- en
toepassingen

Groep Verbrugge

tuin- en wegenaanleg

Page nv

elektronica

OPDRACHTOMSCHRIJVING
overdrachtsklaar maken
middels uitklaren
bedrijfsprocessen,
doelstellingen op korte en
lange termijn /
overdracht aan medewerkers /
doestellingen overlater en
overnemers / uitklaren rollen,
taken, bevoegdheden /
communicatieplan /
overdracht aan medewerkers /
opstellen stappenplannen /
voorbereiden MWers op
nieuwe taken, bevoegdheden /
afstemming doelstellingen op
verschillende partijen /

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: Cruysbergs
VOORNAAM: Rudy
E-MAIL: Rudy.cruysbergs@markup.be
TEL: 02 306 77 65
WEBSITE: www.markup.be
LINKED IN ACCOUNT: WWW.LINKEDIN.COM/IN/RUDYCRUYSBERGS
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

25 jaar ervaring als bedrijfsadviseur in KMO’s – Veel ervaring als adviseur bij de voorbereiding van de
bedrijfsoverdracht. Zelf reeds verschillende succesvolle projecten uitgevoerd op het vlak van
bedrijfsoverdracht, zowel bedrijfsoverdracht binnen de familiale omgeving als externe overdracht
(verkoop). Zelf succesvol bedrijf opgestart via overname van bestaande onderneming. Ervaring
Advies verstrekking zowel op het vlak van financiën, productiviteit, rentabiliteit, organisatie en vooral
bedrijfsstrategie.

REFERENTIES
NAAM BEDRIJF

SECTOR

Van Kerckhoven bvba

transport

Portait Studio’s

fotografie

PC Technology

groothandel in inkten

Plum Gent

fietsenzaak

Willemsen

Bouw – Sanitair

Sanniver

bouw – sanitair

Groover International

Transport

OPDRACHTOMSCHRIJVING
verkoop van de onderneming
aan een sectorgenoot
overdracht van de
onderneming binnen de
familie
overdracht van de
onderneming binnen de
familie – coaching opdracht
voorbereiding
bedrijfsoverdracht
begeleiding overdracht van de
onderneming binnen de
familie
Voorbereiding
bedrijfsoverdracht
Verkoop bedrijf aan derden

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: Coppens
VOORNAAM: Wout
E-MAIL: wouter.coppens@be.ey.com
TEL: 02 774 93 08 of 0497 59 70 43
WEBSITE: www.ey.com
LINKED IN ACCOUNT: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/WOUT-COPPENS-B170B13/

WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

familiale bedrijfsopvolging – als vennoot van de afdeling van private client services van ey die een
bijzondere affectie heeft met familiebedrijven (o.m. de family business award), heb ik meer dan 20
jaar ervaring opgebouwd met het ondersteunen van familiale ondernemers en familiale bedrijven bij
de overdracht van hun familiale onderneming naar de volgende generatie. Hierbij komen diverse
aspecten aanbod: fiscaal en juridisch advies inzake de overdracht, successie- en vermogensplanning ,
reorganisatie van het familiebedrijf met het oog op de overdracht, opzetten van controlestructuren
zoals een stichting administratiekantoor of een burgerlijke maatschap en governance op het niveau
van de familie en van de onderneming. een erg belangrijk aspect van de bedrijfsopvolging is een
grondige voorbereiding. ik heb een jarenlange ervaring opgebouwd bij het bemiddelen bij conflicten
inzake de overdracht en erfopvolging, het opmaken van een familiaal charter waarbij goede
afspraken worden vastgelegd over de relatie tussen de familie, de familiale aandeelhouders en het
familiebedrijf, het opzetten van een family governance structuur en het opzetten van (virtuele)
family offices die een beter beheer van het familiaal bedrijfs- en privé vermogen mogelijk moeten
maken.

REFERENTIES
NAAM BEDRIJF

SECTOR

anoniem

transport

anoniem

automobielsector

OPDRACHTOMSCHRIJVING
opmaak van een familiaal
charter en het opzetten van
een overlegstructuur voor de
ondernemende familie
advisering inzake de
bedrijfsoverdracht, begeleiding
van het hele traject van de
bedrijfsopvolging (aanvraag
van een attest vrijstelling van
schenkbelasting, oprichting
maatschap, opstellen van alle
nodige juridische documenten,
vermogensplanning,…

NAAM BEDRIJF

SECTOR

OPDRACHTOMSCHRIJVING

anoniem

drukkerij

advisering inzake de
bedrijfsoverdracht, begeleiding
bij de verkoop van bedrijfstak,
opzetten family office

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: Rooseleer
VOORNAAM: Philippe
E-MAIL: philippe.Rooseleer@fibizpartners.com
TEL: 0479 97 79 69
WEBSITE: www.fibizpartners.com
LINKED IN ACCOUNT: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/PHILIPPE-ROOSELEER-262231/

WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

Fibiz Partners heeft meer dan 10 jaar ervaring bij begeleiding van Kmo ondernemers bij financiering
en de verkoop van het bedrijf. Fibiz Partners zoekt daarbij met de ondernemer steeds naar de voor
hem/haar beste oplossing. Fibiz Partners heeft een heel ruim netwerk van contacten.

REFERENTIES
NAAM BEDRIJF

SECTOR

BCA

VERKOOP TECHNISCHE INSTALLATIES

PROMOLAB

FIELD MARKETING SERVICES

Polet

Tuingereedschap

OPDRACHTOMSCHRIJVING
Begeleiden bij de verkoop van
het bedrijf
Begeleiding bij het uitwerken
van de mogelijke opties
gevolgd door begeleiding bij
management Buy Out
Begeleiding bij financiering en
verkoop van het bedrijf

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: Piens
VOORNAAM: Stefaan
E-MAIL: stefaan.piens@vlaio.be
TEL: 09 267 40 00
WEBSITE: www.vlaio.be
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)




Eerstelijnsadvies
Informatie over steun- en begeleidingsmogelijkheden

PROFIEL FICHE
OVERDRACHT
NAAM: De Ridder
VOORNAAM: Alex
E-MAIL: alex.deridder@pmv.eu
TEL: 02 229 52 30
WEBSITE: www.pmvz.eu
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF IN ZIJN OVERDRACHT/OVERNAME TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft.
Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en
internationalisering.
Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de
welvaart en het welzijn in Vlaanderen.
PMV/Z biedt met haar 4 producten financieringsoplossingen voor heel wat dossiers.
Alex De Ridder is al een tiental jaren Account Manager bij PMV.
In deze functie heeft hij enerzijds veel contact met de banken en anderzijds zorgt hij voor de
promotie van PMV/Z bij ondernemers, zodat ondernemers hun weg vinden naar PMV/Z. Hierdoor
kan Alex De Ridder uw business plan bekijken en kijken naar de ontvankelijkheidscriteria bij PMV/Z.

