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Profiel nr.
101078

Tweewielerzaak met groei potentie
Gevestigd in
Zuid-Holland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Non-Food

Tweewielerspeciaalzaak

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

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Bedrijf bestaat meer dan 10 jaar en heeft een goede naam in regio Haaglanden. Het bedrijf heeft veel vaste klanten.
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Nieuwe klanten blijven zich aandienen door de marketingcampagnes. Klanten zijn zowel B2B als B2C.
Actief marketing online en ofline beleid met uitgekiend assortiment en acties.
Recent verbouwde, prachtige showroom.
Actief in en met fietslease en andere interessante concepten die aankomende jaren verder moeten worden
uitgebouwd.
De huidige eigenaar wil een andere uitdaging aangaan en heeft daarom besloten tot verkoop.
Merken o.a.:
Gazelle,
Cortina
Qwic
Verkoop en lease van fietsen en e-bikes. Het bedrijf heeft ook een werkplaats met fietsmakerij, gratis haal en
brengservice.
Zowel bedrijven als naar particulieren behoren tot het klantenbestand.

Onderscheidend vermogen
Actief marketing beleid online en ofline met spraakmakende acties.
Totaal oppervlakte winkel ca 600 m2.
Pand is gehuurd, looptijd nog 2 jaar.
Gratis parkeren in de nabijheid van de winkel.
Er zijn nog veel groei mogelijkheden welke door de nieuwe eigenaar kunnen worden aangesproken.
Goede actuele voorraad.
Goed geschoold en loyaal personeel.

Overig
Prachtig bedrijf voor als je groei met mooie rendementen wil gaan realiseren. Ideaal voor ondernemer of bedrijf die
verder wil gaan groeien en positie wil hebben in de mooie regio Haaglanden. De onderneming wordt schuldenvrij
opgeleverd.
Koopsom, € 395.000 inclusief inventaris, transport en goodwill. De BV is ter overname (aandelen transactie).
Betaling transactiesom direct na handtekening overname te gebeuren.
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