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Profiel nr.
101040

IJssalon gelegen in het centrum van een toeristische
gemeente op de Veluwe
Gevestigd in
Midden-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Food

Overig

Rechtsvorm:

Transactievorm

Eenmanszaak

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 250.000 - € 500.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond

Bedrijventekoop.nl
De Vlonder 60
5427 DE 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 ijssalon bestaat vanaf 1995 en is na het seizoen 2017 en voor aanvang van het seizoen 2018 volledig verbouwd.
Daarnaast is het machinepark uitgebreid. De salon heeft een professionele uitstraling.
Grote investeringen zijn voorlopig niet noodzakelijk.
Het ambachtelijke ijs wordt dagelijks versbereid met pure ingrediënten uit eigen ijskeuken. Er zijn minimaal 30
verschillende smaken die in de ijskeuken zijn ontwikkeld naar eigen receptuur van de ijsmeester.
Je kunt er ook daarnaast terecht voor een lekker kopje koffie eventueel met eigen gemaakt gebak.
Zowel binnen als buiten op het terras zijn er mogelijkheden om te zitten.

Onderscheidend vermogen
Er zijn voldoende groeimogelijkheden in de onderneming.
Deze mogelijkheden zijn:
De ijssalon is 7 maanden per jaar geopend. Van rond 15 maart tot rond 15 oktober.
Op dit moment is de ijssalon slechts 6 maandagen in het hoogseizoen geopend geweest en wordt er geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook op de zondag geopend te zijn
De betreffende gemeente is voorwaardenscheppend bezig om nog meer dagtoeristen te trekken.

Overig
De verkoper is bereid om zorgvuldig zijn kennis en kunde over te dragen aan de koper. De periode en de
voorwaarden moeten in onderling overleg worden vastgesteld.
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