
Kennis Een team van ervaren specialisten werkt samen: de
fiscalist, jurist, financier & ondernemingsstrateeg.
Vertrouwd Eén aanspreekpunt: jouw sparringpartner en
klankbord voor complexe vragen.
Controle Jij blijft (indien gewenst) de 'spin in het web'. Samen
met jou voor de beste oplossing voor de klant.  
Betrouwbaar 10 jaar praktijkervaring met:

      overnames | bedrijfsopvolgingen | herstructureringen | 
      waardebepalingen | werknemersparticipaties | financieringen.

Exclusief voor leden van Auxilium!

corporate finance
jouw partner bij corporate finance vraagstukken!

Multidisciplinaire en integrale aanpak

bedrijf kopen of verkopen
bedrijfsovername of -opvolging
waardebepaling
bedrijfsfinanciering
werknemersparticipatie
herstructurering
management buy-out/in
due dilligence onderzoek

"Overdracht van een onderneming is een complex
proces. In nauwe samenwerking met de specialisten
van Auxilium - die elkaar perfect aanvullen - zijn de

bedrijfsoverdrachten voor onze klanten altijd tot
ieders tevredenheid verlopen. 

Koper, verkoper en wij blij."
John Corbeel | Corbeel Accountants & Adviseurs

"Als kantoor maken wij graag gebruik van de expertise van Jaco Hoksbergen. Hij stelt ons als kantoor in staat om
daadkrachtig en met duidelijke taal te opereren als een specialist op het gebied van juridische dienstverlening.

Jaco is adequaat en pragmatisch ingesteld, wat zeer op prijs wordt gesteld door onze klanten."
Marco Kuiper | Kramer Kuiper Accountants en Adviseurs

"Auxilium heeft alle kennisspecialisten in huis 
waar mijn cliënten behoefte aan hebben. Bovendien
zijn ze praktisch ingesteld en staan voor goede prijs/
kwaliteitsverhouding. Kortom, een fijne club mensen

om mee samen te werken. Ze spreken de taal van de
mkb-accountant en zijn cliënten."

Fred Rotman | Rotman & Partners



Begeleiding bij aan- en verkoop van uw kantoor
Wij ondersteunen u ook bij de aan-en verkoop van
een eigen kantoor, vormen van werknemers-
participatie of opvolgingsvraagstukken. mr. Jaco
Hoksbergen en John Weerdenburg AA hebben veel
ervaring in de accountancybranche. Voor vragen of
meer informatie hierover kunt u contact met hen
opnemen.

Philipsstraat 3 | 3833 LC Leusden 033 433 72 17 auxiliumadviesgroep.nl

mr. Jaco Hoksbergen: j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl

Marco Kastelein: m.kastelein@auxiliumadviesgroep.nl

Advies over bedrijfsopvolging en de aan-
en verkoop van (familie)bedrijven. Inclusief
de daaraan verbonden financiële, fiscale
en/of juridische aspecten. En de daarbij
gewenste bedrijfsstructuur en te nemen
vervolgstappen.

Begeleiding en advies bij management
buy-out & management buy-in.

Begeleiding en advies bij bedrijfs-
waarderingsvraagstukken. Zoals DCF-
waardebepalingen of verbeterde
rentabiliteitswaardeberekeningen.

geheimhoudingsverklaringen/NDA
koop- en verkoopovereenkomsten
(activa/ passiva of aandelen)
intentieverklaringen
aandeelhoudersovereenkomsten
fusie- of samenwerkingsovereenkomsten  
geldleningsovereenkomsten etc.

Juridische ondersteuning, begeleiding 
en advies over de aan- en verkoop 
van mkb-ondernemingen. Zoals:

Begeleiding en advisering bij financierings-
vraagstukken.

Begeleiding bij due diligence onderzoeken.

reorganisatie personeel
begeleiding ontslagaanvragen e.d.

Herstructurering en/of advies over
reorganisatievraagstukken. Zoals:

Strategiebepaling en advies over
toekomstige overdracht (met SWOT-
analyse).

Ondersteuning bij de aan- en verkoop van
een eigen kantoor.

waarvoor kun je ons inschakelen?

Begeleiding en advies bij diverse vormen
van werknemersparticipatie

Begeleiding bij andere vormen van
bedrijfsopvolgingsvraagstukken
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