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CHECKLIST BIJ VERKOOP/AANKOOP 

 
De hier aan u gepresenteerde checklist bij verkoop/aankoop is een handleiding voor de te 
nemen stappen bij aan- verkoop van een horecabedrijf. De checklist is informatief bedoeld 
en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.  
 
Het verloop van een verkooptraject laat zich niet voorspellen; er zullen zich altijd 
onverwachte zaken voordoen.	Onze kennis van deze processen zorgt ervoor dat we kunnen 
inspelen op verrassingen. Flexibiliteit is daarbij een vereiste. Ondanks de 
onvoorspelbaarheid van het verkooptraject, zal het er in grote lijnen als volgt uitzien: 
 
Kennismaking:	Hier maken wij kennis met u	en uw bedrijf. Samen met u verzamelen	we alle 
relevante en benodigde gegevens. Daarna maken we een plan van aanpak voor het 
verkooptraject en leggen we de afspraken	vast in een opdracht tot dienstverlening. 

Waardebepaling/vraagprijs:	Aan de hand van alle verzamelde gegevens	maken we 
een	waardebepaling, die de basis vormt voor	de vraagprijs. Samen met u zullen we deze 
vaststellen, waarna HAP Horecamakelaardij het bedrijf op de markt zal aanbieden. Ook 
kijken we in deze fase naar de verkoopbaarheid van het bedrijf (kansen en bedreigingen). Er 
speelt namelijk veel meer dan prijs alleen bij een verkoop. Zo zijn er zijn namelijk altijd 
fiscale, juridische en emotionele belangen die meespelen in het proces. 

Presentatie:	Een goede presentatie is alles! We stellen daarom een brochure samen, die 
dient als eerste informatie voor geïnteresseerden. Uiteraard brengen we uw bedrijf onder de 
aandacht met deze brochure op onze eigen website en andere bekende horecasites. Als het 
uw voorkeur heeft uw bedrijf (voorlopig) niet openlijk in de markt te zetten, kan dat 
uiteraard ook. 

Match:	Ons netwerk is onze toegevoegde waarde. Daarmee is het vinden van een koper soms 
makkelijker dan u wellicht denkt. Ons kantoor beschikt over een database met een groot 
aantal geïnteresseerde kopers (4.500 geregistreerde zoekers). In sommige gevallen is de 
toekomstige koper van het bedrijf al (bij u) bekend of staat hij bij ons ingeschreven! Het 
onder de aandacht brengen van uw bedrijf en vinden van de juiste match is onze missie. 

Bezichtigingen:	Wij verzorgen de bezichtigingen en voorzien de kandidaten van alle 
benodigde informatie en	houden contact met hen	en u. Wij verstrekken u periodiek 
statistieken van de websitebezoekers. 

Verkoop:	Met een	gescreende koper voeren wij de verkooponderhandelingen en verzorgen 
na mondelinge overeenstemming vervolgens de schriftelijke vastlegging, 
koopovereenkomst, van de afspraken tussen u en de mogelijke koper. 
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Levering:	Wij onderhouden contact met de koper, letten op eventuele ontbindende 
voorwaarden en volgen verder de zaken, die koper voor de overdracht moet afhandelen. De 
koop wordt afgerond met de oplevering, een document waarbij zaken worden vastgelegd. 
Uiteraard verzorgen wij daarbij een betrouwbare betalingswijze via onze Derdenrekening. 

Als er een koop is gesloten moet er bedrijfsmatig enorm veel geregeld worden ten aanzien 
van het personeel, lopende contracten en afwikkeling met derden.  
 
Van belang is dat bij gebruik van onderstaande checklist de ontbindende en opschortende 
voorwaarden uit de koopovereenkomst zijn uitgewerkt.  
 

 Onderwerp Afgewerkt 

 Datum/tijdstip overdracht bekend nee / ja : 

 Alle ontbindende/opschortende voorwaarden uitgewerkt nee / ja : 

 Inschrijving KVK/Belastingdienst? nee / ja : 

 Bankrekening geopend nee / ja : 

 Koopsom ontvangen nee / ja : 

 Aansluiting Pin/CC overgezet nee / ja : 

 Overschrijving nutsbedrijven (g/w/e)  en telefoon/internet nee / ja : 

 Voorraad bekend nee / ja : 

 Verzekeringen afgesloten/opgezegd nee / ja : 

 Onderhoudscontracten doorgenomen nee / ja : 

 Verrekening overlopende baten en lasten (aanbetalingen) nee / ja : 

 Waarborgen / huur gestort nee / ja : 

 Map met gebruiksaanwijzingen/garanties e.d. nee / ja : 

 Reserveringen overdragen / kennismaken partijen nee / ja : 
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Lidmaatschappen beëindigen of wijzigen 
 

Van toepassing Gedaan 
ja/nee 
 

§ Alarm & Brandmeldinstallatie   
§ Legionellapreventie   
§ Ongediertebestrijding   
§ Onderhoudscontracten   
§ Koninklijk Horeca Nederland   
§ VVV plaatselijk/regionaal/provinciaal   
§ ANWB   
§ Kranten/tijdschriften/leesportefeuille/vakbladen   
§ Ondernemersverenigingen   
§ Overig:   

Huur   
§ Indeplaatsstelling   
§ Waarborgsom/bankgarantie betalen/terug   

Belastingdienst   
§ In overleg met accountant voorstel over   

           “afrekening”, herinvestering e.d.   
Kamer van Koophandel   

§ Inschrijving handelsregister wijzigen    
(in overleg met accountant)   

§ Advies   
Personeel   

§ UWV   
§ Arbodienst   
§ Uitzendbureau   
§ Vakantiedagen & overuren personeel 

regelen/uitkeren 
  

§ Machtigingen personeel intrekken   
§ Inleveren sleutels, kleding en andere zaken 
§ lijst sleutels 

  

§ Eigendommen van het bedrijf/lijst/overzicht   
§ Personeel informeren/ met koper?   

Bank   
§ Pin/creditcard apparatuur   
§ Adres   
§ Incasso’s stopzetten   
§ Machtigingen intrekken   
§ Hypotheek/rekening courant krediet/overige 

leningen 
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§ Electronic banking   
§ Advies investering verkoopsom   

Creditcard maatschappijen   
§ Apparatuur   
§ Overeenkomsten/bankrekening   

Gemeente   
§ Vergunningen   
§ Gemeentegids vermelding   
§ Parkeervergunning/ontheffing   

Leveranciers/brouwerij   
§ Openstaande rekeningen   
§ Betalen op rekening opheffen/krediet   
§ (Afname-)contracten   
§ Bruikleen   
§ Inkooporganisaties (loskoppelen / samenvoegen)   

Contracten   
§ Telefoon: overname nummer, gidsvermelding   
§ Internet   
§ Hosting   
§ Buma / Sena   
§ Muziek   

Apparatuur   
§ Post: postbus, postadreswijziging   
§ Linnen, deurmatten   
§ Brandblusapparatuur   
§ Advertentiecontracten   
§ Kassa/Handhelds   
§ Beveiliging/alarminstallatie   
§ Liftinstallatie   
§ Hotelbon/dinerbon   
§ Vetvangput   
§ Sigaretten/speelautomaten/biljart   
§ HACCP contract/logboeken   
§ Muziekapparatuur   

Voorraden   
§ Inventariseren, waarde vastleggen   
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Lease Huurkoopcontracten   

§ Telefooncentrale, fax, computer,    
§ Auto   
§ keukenapparatuur, geluidsapparatuur, meubilair,   
§ Koelinstallaties   
§ Bruikleencontracten   

Notaris   
§ Privé-wijzigingen/testament aanpassen   
§ Vennootschappen ontbinden   

Nutsbedrijven e.d.   
§ Energiemaatschappij   
§ Waterleidingsmaatschappij   
§ Centrale antenne & omroepbijdrage   
§ Waterschap   
§ Zuiveringschap   
§ Automatische betaling van voorschotten   
§ Finale afrekening   

Waarborgsommen   
§ (Apparatuur) energiebedrijf   
§ KPN    
§ Postbus   
§ Huren   

Accountant/fiscalist   
§ Jaarrekening & slot-/overnamebalans (bij BV)   
§ Loonafwerking   
§ Inkomstenbelasting, stakingswinst   
§ Advies herinvestering/belegging/vrijstellingen   

Gasten/klanten   
§ Mailen overname/beëindiging bedrijf   
§ Bestand overdragen    

 
Vragen? Of interesse in een oriënterend gesprek? U kunt ons bellen op +31 (0)85 – 760 02 29 
of e-mailen naar	info@horecaadviespartners.nl.	 

HAP Horecamakelaardij is niet verantwoordelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan 
uit het gebruik van de lijst. Indien u informatie mist, nodigen wij u van harte uit dit aan ons 
te melden zodat wij dit kunnen toevoegen aan de checklist. 
 

 
 


