Een bedrijfswaardering
met kennis van de verzekeringsmarkt
versterkt uw zaak altijd!
Trackrecord
Ruim 1.800
bedrijfswaarderingen
en portefeuillewaarderingen.

since 1998

Wat is de waarde van uw
assurantieonderneming?

www.bhbdullemond.nl

De marktleider voor
waardebepaling van
assurantiekantoren.
Onze waarderingsexpertise gaat terug naar 1983, toen
Kees Dullemond voor de Vrije Universiteit onderzoek
deed naar assurantieportefeuilles. Anno 2022 werkt
BHB Dullemond met een uitgebreide benchmark en moderne
data-analyse tools gestoeld op ruime kennis en ervaring op
het gebied van portefeuilleanalyse en -waardering.
Onze waarderingen worden opgesteld door een deskundig en
ervaren team bestaande uit meerderde Business Valuators en
een Register Valuator. Binnen de verzekeringsmarkt hebben
wij inmiddels ruim 1.800 bedrijfswaarderingen uitgevoerd.
v.l.n.r. Marnix Jaquet, Thomas van Heiningen, Jorg Quapp en Henny Kloppenburg

Waardecreatie en strategie
spelen een grote rol in de
waarde van uw onderneming.
Wat maakt uw onderming meer waard?
De (investerings)keuzes die u maakt hebben invloed op
uw onderneming en de waarde hiervan. Onze ervaren
waarderingsdeskundigen kunnen u verder helpen in de
onderbouwing van deze keuzes.
Een gedegen analyse geeft inzicht in de waardedrijvers,
de risico’s en de marktontwikkelingen. Deze analyse en
benchmarking geven u accuraat inzicht in uw performance en
positie ten opzichte van uw concurrenten. Hierdoor kunnen
wij u voorzien van ‘best-practice’ adviezen.
Marnix Jaquet

Uw onderneming verkopen
of denkt u aan een overname
van een assurantiekantoor?
Bij de verkoop van uw onderneming of overname van een
assurantiekantoor vormt een waardebepaling een cruciaal
onderdeel in het proces. Ook bij een management buy
out, bedrijfsopvolging binnen de familie of in geval van een
overlijden speelt waarde een grote rol.
Door onze ruime ervaring in waarderingen, de assurantiemarkt
en onze transactiepraktijk beschikken wij over de ideale
combinatie om de waarde van uw onderneming vast te stellen.

Jorg Quapp

Waarde in het geding?
Onze (Register) Valuators
bieden uitkomst.
Onze (Register) Valuators adviseren bij o.a.:
•
•
•
•

Beëindiging van samenwerkingen;
Waarderingen voor fiscale doeleinden;
Als partijdeskundige;
Als onafhankelijk adviseur in geschillen.

Maar ook bij overige zaken met betrekking tot waarde, zoals
schadebepaling, echtscheiding of een faillissement zijn onze
professionals van grote waarde.
Henny Kloppenburg
Register Valuator

Selectie referenties

Wilt u meer weten over waardebepalingen
en het te doorlopen traject? Neem dan
contact op met één van onze adviseurs.

BHB Dullemond overnames en advies bv
Korte Brinkweg 37c, 3761 EC Soest
Telefoon 033 480 54 82 | info@bhbdullemond.nl

