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Profiel nr.
101108

Fullfilment  full service E-commerce bedrijf
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

ICT-Dienstverlening

ICT dienstverlening

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 250.000 - € 500.000

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
€ 100.000 - € 250.000
Te koop aangeboden:
Fulfilment  Full service E-commerce bedrijf (Logistieke dienstverlening)
Dit bedrijf handelt de volledige logistiek af voor 1 of 100+ webshops en andere bedrijven die hun logistieke
afhandeling graag uitbesteden. Dit vanuit 1 warehouselocatie van 500m2 tot meerdere locaties van 100.000+m2.
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Van de meest eenvoudige processen t/m multichannel complexiteit. Geschikt voor medewerkers met een diversiteit
van opleidingsniveau en taal.
Fulfilment bedrijf zonder bestaande activiteit, maar met aantoonbaar historisch resultaat.
Een volledig ontwikkelde commerciële website.
Een intelligent Warehouse automatisatie systeem geconfigureerd voor E-Fulfilment.
Warehouse inrichting. (Reachtruck, palletstellingen, legbordstellingen, uitslagstation, inslagstation, order
verzamelkar, order verzamelboxen, div scanners, printers, computers, servers, netwerk).
IP telefooncentrale (cloudbased) met telefoonnummers in verschillende Europese landen.

Overig
Locatie
Nederland, thans gevestigd in bedrijfsruimte van ca 1000m2. Deze ruimte kan niet gehuurd worden. Opdrachtgever
verhuist het bedrijf naar de locatie van uw keuze .
Omzet en rendement:
2013:  600.000 omzet, waarvan 327.000 resultaat (54,4%)
2014  2016: investeringsjaren met een aanzienlijk verlies.
Markt:
Fulfilment heeft een aandeel van 14,7% van de totale e-commercemarkt. In 2015 was de Nederlandse en Belgische
e-commercemarkt gezamenlijk goed voor 26,7 miljard euro. Het aandeel voor fulfilment bedroeg daarmee 3,9 miljard
euro. Rekening houdend met e-commerce bedrijven die zelf de orderfulfilment uitvoeren en buitenlandse ecommerce bedrijven bedraagt het totaal potentieel 1,1 miljard euro per jaar met een jaarlijkse groei van 16% tot
22%.
Personeel:
Momenteel is er geen personeel in dienst. Opdrachtgever begeleidt graag het traject om personeel te werven en te
scholen.
Reden van verkoop:
Opdrachtgever wenst zich te richten op zijn persoonlijk leven en andere activiteiten. Opdrachtgever is bereid tot
begeleiding van de nieuwe ondernemer bij opstart. De vraagprijs voor 100% van de aandelen bedraagt  300.000.
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