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Profiel nr.
100865

Organisatiebureau voor zakelijke rallyevenementen
Gevestigd in

Ook interessant voor

Zuid-Holland

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Overig

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
Strategische overname
MBI kandidaat

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 100.000 - € 250.000

€ 0 - € 100.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Onze opdrachtgever is een evenementenbureau, 20 jaar actief, waarvan 15 jaar gespecialiseerd in de organisatie
van rallyevenementen. Ter overname aangeboden: de activiteiten en de bijbehorende activa (o.a. twee websites,
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actief aantal social media accounts, een rally app, de inventaris, de goodwill en een toonaangevende
klantenhistorie). Verkoop vindt plaats middels een activa-transactie.
Het evenementenbureau staat goed bekend binnen de evenementenbranche en is gespecialiseerd in het
ontwikkelen en verzorgen van professionele rallyevenementen met een zakelijk en/of feestelijk karakter. De
jarenlange ervaring is goed voor een hoge kwaliteit routeboeken en rallyconcepten, die zowel de beginner als de
ervaren (club)rallyrijder aanspreken. De rallyevenementen worden compleet en tot in de puntjes verzorgd, inclusief
horeca en hotelovernachtingen indien gewenst. Rally’s worden georganiseerd met zowel eigen vervoer
(businessclubs, dealerbedrijven) als met beschikbaar te stellen klassiekers in verschillende categorieën.
Voornoemde ervaring en middelen, in combinatie met een breed netwerk van leveranciers en locaties, bieden
opdrachtgever de mogelijkheid steeds onvergetelijke rallyevenementen te ontwikkelen en organiseren.

Overig
Opdrachtgever verkoopt de activiteiten en de BV om de reden dat zij zelf door een nieuwe vaste betrekking geen tijd
meer heeft om de aandacht te geven die het bedrijf nodig heeft. Het alternatief is iemand hiervoor aantrekken in
loondienst, maar de eerste voorkeur gaat uit naar verkoop van de onderneming aan de juiste opvolger. Indien
gewenst zal bij de juiste overname een passende inwerkperiode plaatsvinden. De huidige omzet en -indicatie kan
behaald worden door één persoon. Interessant voor een bureau dat al sportieve activiteiten aanbiedt, als aanvulling
op het bestaande programma-aanbod. In de ter overname aangeboden BV zit een aantrekkelijk verrekenbaar
verlies voor het komende boekjaar.
Voor meer informatie kunt u uw gemotiveerde interesse aangeven.
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