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De hamvraag

Stel, je hebt als ondernemer plannen om je bedrijf 

te verkopen en je benadert ons. Dan vraag je je 

vast en zeker af: ‘Hoe voorkom ik dat vertrouwelijke 

informatie over mijn bedrijf in het verkooptraject op 

straat komt te liggen?’ 

We begrijpen waar die vraag vandaan komt. Als je 

in gesprek gaat met potentiële kopers, dan zal je 

informatie moeten delen. Maar hoever ga je daarin? 

En hoe zorg je dat de gegevens binnenskamers 

blijven en niet in verkeerde handen vallen?

Je zult 
informatie 

moeten
delen

“



Het antwoord: geheimhouding
en vertrouwelijkheid

Daar draait het om in ons vak. Heel actuele begrippen in deze tijd, waarin 

volop gediscussieerd wordt over transparantie enerzijds en privacy 

anderzijds. Als wij jouw partner worden bij de verkoop van je bedrijf, dan 

willen wij veel – heel veel - weten van je onderneming. Zo staan we sterker 

in de onderhandelingen en kunnen we uiteindelijk de beste deal sluiten.

Vertel ons zoveel mogelijk

Want op basis van deze informatie kunnen we inschatten of kopende en 

verkopende partij interessant voor elkaar zijn. Hoe beter we weten wat 

een koper zoekt, hoe beter we je bedrijf kunnen verkopen. En: hoe meer 

informatie we hebben, hoe makkelijker het is om raak te schieten. 



Vertel ons de waarheid

Bij een verkoop moet je met de billen bloot. Dus óók 

informatie prijsgeven waarvan jij als verkoper denkt dat het 

de verkoop ongunstig zou kunnen beïnvloeden. Als er íets 

ongunstig is voor de verkoop, dan zijn het wel vervelende 

details die later opduiken. Of het nou leugentjes om 

bestwil zijn, halve waarheden of opgepoetste cijfers, ze 

ondermijnen je positie. Als ze aan het licht komen, dan kan 

de koper opnieuw willen onderhandelen over bijvoorbeeld 

prijs of voorwaarden.

Daarom willen we graag het ‘complete plaatje’ te horen 

krijgen. Vervolgens is het ons vak vertrouwelijk en 

verstandig om te gaan met bedrijfsinformatie. In overleg 

met jou bepalen we welke informatie we op welk moment 

delen met een potentiële koper.



Het begin: de interesse wekken

Vanzelfsprekend krijgt de koper in de eerste, prille ‘aftastfase’ alleen 

summiere informatie. Bijvoorbeeld over de bedrijfssector of - grootte. 

Juist doseren is de kunst. Precies genoeg informatie geven om de andere 

kant te prikkelen. Met te weinig informatie kan de koper niet inschatten of 

het een interessante deal is. Met te veel informatie bestaat het risico dat 

bedrijfsgegevens terechtkomen bij een verkeerde partij. 

Bij interesse: samen de diepte in

Is er serieuze interesse, dan verstrek je de koper steeds meer informatie. 

Richtlijn: hoe meer informatie je deelt, hoe groter de schade kan zijn; dus hoe 

groter de kans moet zijn dat de deal doorgaat. Hoe je het ook wendt of keert, 

als verkoper ben je altijd in een afhankelijker positie dan de koper. Maar wij 

zeggen: je kroonjuwelen geef je pas vrij als de deal min of meer vaststaat.



Speel je troefkaart 

Sommige informatie is extra concurrentiegevoelig. 

Stel, jouw bedrijf heeft een interessante innovatie 

ontwikkeld die nog niet in productie is genomen. 

Dan kun je geneigd zijn die bij het verstrekken van 

informatie aan een koper achter te houden. Je wilt 

immers niet dat een concurrent er lucht van krijgt... 

Je terughoudendheid is begrijpelijk. Maar juist die 

innovatie kan je verkoopwaarde verhogen en is dus 

beter om wél te delen, zij het in bedekte termen.



5 tips om slim te onderhandelen

Wat heb je nodig om slim te onderhandelen? En wat mag je 

verwachten van ons?

• Nuchterheid, het is zaak om het hoofd koel te houden;;

• Ervaring, die leert je inzien wanneer je wat prijsgeeft;

• We ‘testen’ tijdens het verkooptraject hoe serieus de  

interesse van de verkoper is;

• We hebben middelen om het trajcte in goede banen te leiden,  

zoals geheimhoudingsovereenkomsten, indicatieve biedingen 

en een letter of intent;

• Het helpt om een groot netwerk en veel zakelijke ervaring  

te hebben.
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Kortom
Geheimhouding en vertrouwelijkheid zijn voor ons aan de orde van de dag. Bij Arpentus 

hechten we veel waarde aan geheimhouding en privacy. Je hebt ongetwijfeld gehoord 

van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming. Wil je ook de volgende 

Schaak ontvangen? Klik hier

Wat denk je ervan? Heb je verkoopplannen en wil je eens met ons sparren?  

Maak een afspraak met Jurgen Boer, Frans Visser of Remco Koudijs. 


