
Vragen die zoal kunnen spelen:

	 	Is	mijn	huidige	strategie	en	verdienmodel	nog	wel	toekomstbestendig?

	 	Wat	is	de	huidige	en	mogelijk	toekomstige	waarde	van	mijn	onderneming?

	 	Hoe	draag	ik	mijn	organisatie	het	beste	over	aan	mijn	familie?

	 	Ben	ik	voorbereid	op	zaken	als	conflicten	tussen	aandeelhouders,	echtscheiding	en	overlijden?

	 	Hoe	krijg	ik	de	beschikking	over	actuele,	relevante	en	betrouwbare	managementinformatie?

	 	Hoe	regel	ik	een	financiering	voor	overname,	groei,	investeringen	of	herfinanciering	van	bestaande	constructies?

	 	Zijn	alternatieve	financieringsvormen	zoals	mezzanine	leningen,	achtergestelde	of	converteerbare	leningen	een	optie?

	 	Hoe	analyseer	en	beoordeel	ik	de	kansen	en	risico’s	bij	een	fusie	of	overname?

	 	Hoe	formuleer	ik	een	realistisch	voorstel	met	alle	(rand)voorwaarden	om	tot	een	succesvolle	transactie	te	komen?

	 	Hoe	kom	ik	aan	potentiële	kopers	voor	mijn	bedrijf	en	wat	is	de	beste	timing	voor	verkoop?

Samenwerken met Witlox VCS draait in eerste instantie om een comfortabel en gerust gevoel. Simpelweg 
omdat alles onder controle is. Met één vast aanspreekpunt, korte en snelle communicatielijnen en een 
optimale afstemming op uw wensen en kijk op de toekomst.

Wij kijken ernaar uit om eens nader kennis te maken en onze waardevolle services verder toe te lichten.

Corporate Services
 
Als ondernemer bent u continu bezig met het succes van uw bedrijf. Soms is de horizon dichtbij, soms wat 
verder weg. In alle gevallen is het doel om waarde te creëren vanuit een toekomstbestendig verdienmodel. 
Daarbij kunnen zowel strategische als tactische onderwerpen aan de orde komen op het gebied van verkoop, 
overname, waarderingen en investeringen. Binnen ons team Corporate Services hebben wij een aantal 
specialismen samengebracht op financieel, economisch en juridisch gebied. Onze adviseurs kunnen u dan ook 
ondersteunen bij alle relevante en specifieke vraagstukken waarmee u te maken krijgt. 

Bram	Vorstenbosch

Corporate Services 
Adviseur

Mathieu	van	Erk

Junior Business  
Intelligence Consultant

Sander	Storm

Corporate Services 
Adviseur

Gerard	Keetels	AA

Corporate Services 
Adviseur



Onze diensten

Wij zijn ondernemende adviseurs met een commitment aan het succes van onze klanten. Daarbij staan we als het ware 
naast u, in goede en slechte tijden, met één overzichtelijk loket waar u terecht kunt voor: Accountancy, Audit & Assurance, 
Belastingadvies, Corporate Services, Echtscheidingsbegeleiding, Financiële planning, Administratieve dienstverlening, 
Internationaal, Juridische advisering, Personeel, Mediation en ICT ondersteuning.
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“Solide, Slagvaardig,
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Branche expertise
Agro
Onze experts helpen o.a. bij (minnelijke) ontei-
geningen, bedrijfsoverdracht en -verplaatsingen, 
samenwerkingsvormen, wijziging van bedrijfs- 
activiteiten en grondtransacties.

Retail- & Detailhandel
In deze branche worden de verhoudingen tussen 
kwaliteit, service en prijs altijd op scherp gezet. 
Onze experts kennen deze dynamiek en spreken 
de taal van de banken.

Automotive
In deze dynamische branche is het vooral 
belangrijk om bij te blijven, flexibel te opereren 
en kansen te benutten. Onze ervaren specialisten 
adviseren en ondersteunen daarbij.

Transport & Logistiek
Tarievendruk, personeelsschaarste en com-
plexiteit in de supply chain. Onze experts zijn 
vertrouwd met deze ontwikkelingen en helpen  
bij het maken van de juiste strategische keuzes.

Bouw & Vastgoed
Onze adviseurs helpen om de juiste keuzes te 
maken op het gebied van innovatie, efficiëntie-
verbetering, kostenbeheersing en het monitoren 
van de geldende wet- en regelgeving.

Zakelijke dienstverlening
Nieuwe technologie maakt het mogelijk om te 
innoveren in benadering en verdienmodellen. 
Onze adviseurs helpen om strategisch en tactisch 
wendbaar te zijn en blijven.

Horeca
Het voeren van de administratie, jaarrekeningen, 
aangiften, samenwerkingsverbanden en de 
aan- en verkoop van horecabedrijven: bij onze 
specialisten bent u in goede handen.

Zorg
De zorg moet steeds goedkoper en efficiënter, 
waarbij de kwaliteit gewaarborgd dient te  
blijven. Onze ervaren experts snappen deze  
complexe uitdaging voor elke zorgondernemer.


