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Corporate Finance Support 

Professionele support voor accountants

zakelijke samenwerking of de beëindiging daarvan, due diligence

Uw dilemma’s 

Door onze jarenlange ervaring als 

accountant en begeleider van bedrijfs

aandelenoverdrachten kennen wij ze als 

geen ander: uw dilemma’s bij het 

inschakelen van een andere adviseur.

(1) Gaat het wel goed? Het risico van 

imagoschade voor uzelf en uw kantoor 

als gevolg van een doorverwijzing naar 

een adviseur die zijn beloften 

gepresenteerde expertise niet 

waarmaakt. 

(2) Wat gebeurt er allemaal? Het risico dat 

u grip verliest op de zaak omdat u ni

meer weet wat er bij uw cliënt

(3) Gaat het niet ten koste van mijn omzet? 

Het risico dat u zelf minder omzet heb

doordat u en derde inschakelt.

(4) Houd ik mijn cliënt wel? Het risico dat u 

uw cliënt kwijtraakt omdat de 

ingeschakelde adviseur niet 

onafhankelijk blijkt te zijn. 

Onze oplossingen 

(1) Ons concept: Een lange termijn relatie 

tussen uw kantoor en Corporate Finance 

Support, waardoor wij even zuinig zijn 

op uw cliënten en uw reputatie 

bent. 

(2) Uw klanten bepalen na uw 

doorverwijzing zelf of ze in zee willen 

met ons of niet. Op basis van een gratis 

en vrijblijvend adviesgesprek, waarbij 

inhoudelijk en adviserend de casus 

wordt besproken met uw cliënt.

 

Corporate Finance Support - brochure voor accountants 

Corporate Finance Support voor accountants 

Professionele support voor accountants op het gebied van bedrijfswaardering, bedrijfsoverdracht, 
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(3) U wordt - als u er al zelf niet direct 

betrokken bent - periodiek e

bijzondere ontwikkelingen

gehouden van het adviestraject (inhoud 

en voortgang) middels onze 

opdrachtstatus rapportage (OSR). Zo

blijft u doorlopend op de hoogte van

er speelt en houdt u grip op het traject.

(4) Wij zorgen dat uw cliënt tevreden is 

ons en over uw doorverwijzing

samenwerking met ons zic

dwars terugverdient. 

(5) Wij zijn volstrekt onafhankelijk va

andere accountantskantoren.

(6) Wij maken duidelijke afspraken met u 

over wie opdrachtnemer is

verantwoordelijk is voor (het 

betreffende gedeelte van) de opdracht

wie factureert, wie de fiscale adviseur is, 

over de inschakeling van uw eigen 

medewerkers, etc.  

Al deze afspraken leggen wij met u vast in 

onze doorverwijzerscode. 

Wanneer worden wij door u ingeschakeld?

Wij zijn snel en flexibel beschikba

moment dat: 

• u onderkent dat advisering op het 

gebied van bedrijfswaarde

bedrijfsoverdracht, zakelijke 

samenwerking, beëindiging daarvan

financiering een specialisme is

graag gebruik maakt van de 

deskundigheid van adviseurs voor wie 

het dagelijks werk is; 
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• het u aan tijd ontbreekt om dit 

belangrijke en vaak zeer intensieve 

traject bij uw cliënt te begeleiden;

• zich een “conflict of interest”

organisatie voordoet, bijvoorbeeld 

indien uw cliënt wordt overgeno

door een andere cliënt van u

beëindiging van samenwerking beide 

aandeelhouders klant zijn bij u, bij 

echtscheiding, etc. 

• u om vaktechnische redenen 

fungerende accountant bij een cliënt het 

desbetreffende advieswerk (

zelf kunt doen, bijvoorbeeld bij een 

inbreng in natura of in andere gevallen

• er andere belemmeringen zijn, die 

bijvoorbeeld in de persoonlijke sfeer 

liggen, zoals het geval dat u niet 

overweg kunt met de adviseur

tegenpartij; en/of 

• u behoefte hebt aan een second

of aan ondersteuning als u een dergelijk 

traject zelf begeleidt. 

Onze toegevoegde waarde voor u en uw 

kantoor 

Corporate Finance Support wil, voor een 

beperkt aantal accountantskantoren, de 

professionele, betrouwbare en betrokken 

partner zijn met een duidelijke toe

waarde voor de dienstverlening 

gebied van bedrijfswaardering, 

bedrijfsoverdracht, zakelijke samenwerking

het beëindigen daarvan en financiering. Dit 

maken wij waar doordat wij: 

• het complete traject van 

bedrijfsoverdracht of bedrijfsopvolging

voor onze rekening kunnen nemen

verkoopklaar maken van de 

onderneming, de waardering, het 
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om dit 

intensieve 

te begeleiden; 

” binnen uw 
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van u, indien bij 
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Onze toegevoegde waarde voor u en uw 

Corporate Finance Support wil, voor een 

beperkt aantal accountantskantoren, de 

professionele, betrouwbare en betrokken 

partner zijn met een duidelijke toegevoegde 

 op het 

bedrijfsoverdracht, zakelijke samenwerking, 

en financiering. Dit 

bedrijfsoverdracht of bedrijfsopvolging 

kunnen nemen: Het 

verkoopklaar maken van de 

onderneming, de waardering, het 

zoeken naar (ver)kopers, de financiering, 

de onderhandelingen, de effectuering en 

de afwerking van de deal; 

• over de kennis, deskundigheid

ervaring beschikken die daarvoor 

noodzakelijk is. Onze adviseurs zijn 

registeraccountant (RA) en/of register

valuator (RV); 

• snel en flexibel beschikbaar zijn

• niet met standaardverhalen komen, 

maar steeds met oplossingen komen die 

specifiek toegesneden zijn op de casus 

en de situatie; 

• sparringpartner voor u kunnen zijn 

(ondersteuning en advies) 

traject zelf doet, daarbij tegen 

problemen aanloopt en behoefte hebt 

aan heldere, werkbare en praktische 

suggesties en handvatten; 

• een second-opinion kunnen geven 

werkzaamheden; 

• u ondersteunen bij escalatie

• onafhankelijk zijn, u behoeden voor 

imagoschade door doorverwijzing, u 

informeren tijdens het traject en net zo 

zuinig zijn op uw cliënt als dat u dat 

bent; 

• per adviestraject duidelijke afspraken 

met u maken over de rol- en 

taakverdeling tussen uw medewerkers 

en die van ons; en 

• voor u en uw medewerkers incompany 

cursussen kunnen verzorgen over 

waardering, financiering, inbreng in 

natura en andere gerelateerde 

onderwerpen. 

Kortom, wij vormen een meerwaarde 

en uw organisatie waardoor uw organisatie 

uw cliënten nog beter van dienst kan zijn.
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De mensen achter Corporate Finance Support

Peter J. Oudshoorn RA 

 

Peter Oudshoorn (1955) is in 1979 

afgestudeerd als registeraccountant en 

ingeschreven bij het NIvRA (Nederlands 

Instituut voor Registeraccountants). Hij heeft 

jarenlang ervaring als controlerend 

accountant en adviseur voor het MKB en 

directeur leiding gegeven aan een 

accountantsorganisatie. Met ingang 

2001 heeft hij zich - als directeur van een 

corporate finance organisatie - 

gespecialiseerd in de waardering van 

ondernemingen en de begeleiding van 

bedrijfsoverdrachten in zeer uiteenlopende 

branches. Tot de werkzaamheden 

behoorden tevens het instellen van due 

diligence onderzoeken en het adviseren bij 

de totstandkoming van een bij de overname 

passende financiering. Daarnaast heeft hij 

als financieel adviseur en financieel 

(interim)manager bedrijven en non

profitorganisaties ondersteund. 

Kantoren en contactgegevens 

Corporate Finance Support werkt landelijk vanuit kantoren die 

gemakkelijk bereikbaar zijn vanaf de A12 en de A15. De kantoor

Corporate Finance Support B.V. 

Rhenen (Jan Pieter van Ree) | Herenstraat

Veenendaal (Peter Oudshoorn) | Pratten

Secretariaat (Rhenen): Tel. 0317 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
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Drs. Jan Pieter van Ree RA RV 

 

Jan Pieter van Ree (1969) is aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam afgestudeerd voor 

bedrijfseconomie, accountancy en business 

valuation. Hij heeft 15 jaar gewerkt bij een 

accountantskantoor, waarvan 

directeur en vennoot. In deze functie was hij 

medeverantwoordelijk voor het beleid van 

de organisatie en het leidinggeven aan ca. 50 

medewerkers. In die tijd heeft hij tal van 

advieswerkzaamheden gedaan voor een 

grote variëteit aan klanten. In 2006/2007 

heeft hij afscheid genomen van het 

accountantskantoor en is zich vervolgens 

geheel gaan richten op advisering aan 

ondernemers en hun bedrijven, met een 

specialisatie in bedrijfswaardering en 

bedrijfsoverdracht. Hij is zowel 

registeraccountant (ingeschreven bij het 

Nederlands Instituut voor 

Registeraccountants, NIvRA) als register

valuator (ingeschreven bij het Nede

Instituut voor Register Valuators, NIRV).

Corporate Finance Support werkt landelijk vanuit kantoren die centraal in Nederland liggen en 

gemakkelijk bereikbaar zijn vanaf de A12 en de A15. De kantoor- en contactgegevens zijn:

 

Rhenen (Jan Pieter van Ree) | Herenstraat 52 | 3911 JG | Tel. 06 - 53 80 54 44 

rn) | Prattenburglaan 6 | 3903 DJ | Tel. 06 - 10 94 23 97

cretariaat (Rhenen): Tel. 0317 - 61 69 69 of 06 - 53 57 60 39 | E: info@cf-support.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.cf-support.nl  
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