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Profile number
104884

Jeugdtheaterschool met meerdere
vestigingen te koop
Located in

Also interesting for this region (s)

Utrecht

Gelderland
West-Nederland

General information
Sector

Type of company

Service industry

Training / education

Legal entity:

Type of transaction

Private limited company

To be determined

Life phase enterprise

Employees in FTE

Full-grown

<5

Type of buyer:
MBI candidate
Strategic acquisition
Investor

Financial information
Turnover last financial year

Asking price

€ 250.000 - € 500.000

€ 100.000 - € 250.000

Earnings before taxes
€ 0 - € 100.000

Company history/background
Het gaat om een van de grootste jeugdtheaterscholen van Nederland. Het leerlingenaantal is al zeer
ruime tijd zeer solide en groeiende. De jaarlijkse omzet bedraagt omstreeks € 400.000 met een netto
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resultaat rond de € 40.000.
Het bedrijf heeft momenteel veel perspectief. De leerlingenaantallen groeien en de gemiddelde
groepsgrootte is rond de 10 kinderen per groep.

Het aanbieden van musical lessen (zang, dans en acteren) op diverse locaties in Nederland. De lessen
worden aangeboden in de leeftijfdscategorie van 3 t/m 21 jaar.

Unique selling points
Het lesprogramma en de visie van het bedrijf zijn onderscheidend en kwalitatief. Klanten waarderen
de theaterschool en raden het aan bij vrienden en bekenden.
De (circa) 20 theaterdocenten dragen het bedrijf een warm hard toe en zorgen er wekelijks voor dat
de kinderen de les stralend verlaten.

Other
Als je actief bent in de theaterwereld, zelf lessen geeft of hebt gegegeven en je dol op kinderen bent
dan is dit een kans die je niet wil missen. Het bedrijf bestaat al een lange tijd en is toe aan een
nieuwe ondernemer en een nieuwe fase.
Meer leerlingen, vollere groepen en wellicht nieuwe locaties kunnen zorgen voor een forse stijging
van omzet & resultaat.
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