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Profiel nr.
100848

Succesvolle Damesmodezaak, centrum grote plaats
Noord-Brabant
Gevestigd in
Noord-Brabant

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Non-Food

Dames- en herenmode

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond

Bedrijventekoop.nl
Kerkstraat 28
5427 BD Boekel
Postbus 17
5427 ZG Boekel

Tel: +31 (0)492 - 37 00 88
Bank: NL98 RABO 0112 9591 56
E: info@bedrijventekoop.nl
KvK: 171 86 537
Btw: 8152.98.894.B01
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De onderneming bevindt zich op een unieke toplocatie in het centrum van een grote plaats. Op een
verkoopvloeroppervlak van 210 m2 wordt al jaren een uitstekende omzet gerealiseerd.
Er is een unieke collectie damesmode samengesteld welke zich duidelijk onderscheidt. Het marktgebied bevindt
zich in het midden-middenhoog segment. Een evenwichtige prijsopbouw van het assortiment is hierin belangrijk. De
ondernemer staat zelf niet op de verkoopvloer, maar houdt zich bezig met de grote lijnen. De bedrijfsleidster vormt
met haar team het gezicht in de markt en samen zorgen zij voor veel klantenbinding. Kortom het is een, in grote
mate, zelfsturend team, dat reeds jaren zorgt voor een uitstekend resultaat.

Onderscheidend vermogen
De onderneming onderscheidt zich door advies en persoonlijke aandacht voor de klant. De onderneming heeft een
sterke reputatie in de regio en men beschikt over een groot vast klantenbestand. De klanten worden met diverse
promotionele activiteiten benaderd, die vaak voor een grote respons zorgen.

Overig
De overname betreft een activa transactie. Overdracht van aandelen is bespreekbaar. De overnamesom bestaat uit,
voorraad, inventaris/inrichting en goodwill. De verkoper is bereid om gedurende de overdrachtsperiode zorg te
dragen voor een correcte overdracht.
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