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Factsheet - due diligence

  
Welke van onderstaande 
vragen zijn relevant?

• In hoeverre is de door de verkoper 
verstrekte informatie betrouwbaar?

• Zijn de risico’s van de aan te 
kopen onderneming voldoende 
geïnventariseerd?

• Op welke informatie is de bieding 
gebaseerd? Geeft het due 
diligence onderzoek aanleiding 
om het bod aan te passen?

• Zijn alle aspecten goed doorgelicht? 
Is er naast de financiële risico’s 
ook voldoende aandacht voor 
fiscale, juridische, commerciële, 
technische, IT en personele risico’s?

• Hoe kunnen we de garantiebepalingen 
en vrijwaringen het beste formuleren?

• Welke acties hebben naar 
aanleiding van de bevindingen in het 
onderzoek de hoogste prioriteit?

• Wilt u als verkoper voorafgaand 
aan het verkoopproces, door het 
toepassen van Data Science, al weten 
of er (financiële) risico’s zijn? 
 
 
 
 

 
 
 

Hoe krijgt u een snel en goed 
beeld van de onderneming?

Wij rapporteren schriftelijk en nemen 
de bevindingen van het due diligence 
onderzoek zorgvuldig met u door. Zo 
krijgt u een goed beeld van de (mogelijke) 
impact van onjuistheden en risico’s 
binnen de onderneming. Wij hanteren 
hierbij een op Data Science gebasseerde 
aanpak. Een onderzoek van de situatie 
door onze specialisten van de afdeling 
Corporate Finance kan u veel extra inzicht 
opleveren. De advieskosten worden in 
het eerste gesprek met u afgestemd.
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