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Profiel nr.
101075

Autoschade herstelbedrijf
Gevestigd in
Gelderland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie

Automotive

Rechtsvorm:

Transactievorm

Eenmanszaak

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

5 - 10

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Het bedrijf is in 1996 is opgericht door de huidige eigenaar (49 jaar). Het bedrijf is uitgegroeid tot een modern en
goed geoutilleerd schadeherstelbedrijf en heeft hiervoor het Focwa keurmerk en is een Glas Garant- TOPHerstel en
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Schadegarant bedrijf.
Eigenaar heeft moeite met zijn rol als manager en is meer een meewerkend voorman en de huidige tijd vraagt een
ander type ondernemer / manager die namelijk stuurt op prestaties, kengetallen en nacalculatie van schades.
De onderneming richt zich op schadeherstel van personenauto’s, lichte bedrijfswagens en caravans en heeft
overeenkomsten met alle grote verzekeraars. Er wordt gewerkt vanuit een professioneel uitgeruste werkplaats.
Kerntaken zijn:
Schade reparatie - herstel
Reparatie van ruiten en kunststof bumpers
Uitdeuken zonder spuiten
Geheel gratis verhalen van WA-schades
Het klantenpotentiëel bestaat uit verzekeringsmaatschappijen, particullieren en garage- en MKB-bedrijven.

Onderscheidend vermogen
Er wordt gewerkt met goed opgeleide mensen met veel vakkennis.
De kernkwaliteiten van de ondernening zijn:
De nieuwste technieken voor reparatie
Milieuvriendelijke procedés
Infraroodstralers voor betere en snellere droging van de lak
Uitdeuken zonder spuiten
Flexibel
Servicegericht
Goede reputatie

Overig
De missie van het bedrijf is blijven leveren van topkwaliteit met een prima service en rechtstreeks contact met
verzekeraars onderhouden, hetgeen tijdwinst voor de klant oplevert.
Het bedrijfspand is in eigendom en kan zowel gekocht als gehuurd worden.
Koper:
Gedacht wordt aan een collega die uitbreiding zoekt of aan een MBI'er met kennis van de branche.
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