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Profiel nr.
101111

Handelsbedrijf in automotoren en motor onderdelen
Gevestigd in

Ook interessant voor

Zuid-Nederland

Noord-Nederland
Oost-Nederland
Midden-Nederland
West-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Groothandel

Handelsonderneming

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

5 - 10

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk
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Bedrijfshistorie / achtergrond
Groothandel in nieuwe-, gebruikte- en gereviseerde (auto)motoren.
Naast de verkoop van motoren is het bedrijf actief in het verkopen van onderdelen zoals cilinderkoppen, turbo’s,
verstuivers en brandstofpompen. Tevens revisie van motoren en onderdelen (b.v. cilinderkoppen en turbo’s).
Het bedrijf beschikt over een grote voorraad van courante motoren en onderdelen.
Afzetmarkten: NL en EU.
Het bedrijf bestaat sinds 1983 en beschikt over een uitstekende locatie met een modern uitgerust magazijn,
werkplaats en revisieafdeling. Klantenbestand > 300 actieve klanten.
Bedrijf is actief op internet met eigen site. Vooruitstrevend met het inzetten van digitale technologie. (SEO, SEA)
De eigenaar heeft geen opvolging en wil het bedrijf daarom verkopen. Financiële participatie en / of deelneming in
het werkkapitaal door de eigenaar is bespreekbaar.

Het heeft de voorkeur om het bedrijfspand te verhuren, verkoop is bespreekbaar.
De producten en diensten bestaan uit:
In- en verkopen van nieuwe- en gebruikte motoren
In- en verkopen van nieuwe onderdelen
In- en verkopen van gebruikte onderdelen zoals cilinderkoppen, brandstofpompen en turbo’s
Repareren van voertuigen voor klanten
In- en uitbouwen van motoren voor klanten (o.a. garantiewerkzaamheden voor dealers)

Onderscheidend vermogen
Het bedrijf is sinds 1983 actief en behoort tot één van de toonaangevende groothandels in deze branche.
Het klantenbestand bestaat uit klanten uit Nederland en omliggende landen, zoals Duitsland, Frankrijk en België.
Het bedrijf heeft veel potentieel om door te groeien in omzet en beschikt over deskundige en ervaren medewerkers.
Het bedrijf beschikt over een grote voorraad van courante motoren en onderdelen en deze worden aangeboden
door een website met webshop.
Service en kwaliteit zijn de sterke pijlers van het bedrijf en dit vertaalt zich naar lange relaties met klanten. Het bedrijf
is innovatief en altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe concepten. Op dit moment wordt een nieuw concept
ontwikkeld wat gericht is op de particuliere- en universele markt.
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Overig
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