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Profiel nr.
101228

MBI-kandidaat zoekt B2C onderneming in WestNederland
Gevestigd in
Meerdere regio’s mogelijk

Algemene informatie
Branche
Horeca en recreatie
Bouw
Detailhandel Food
Detailhandel Non-Food
Transport

Soort bedrijf
Kampeer- en bungalowbedrijf
Cafetaria, lunchroom
Café, discotheek, bar
Fitnesscentrum, sauna, solarium
Hotels
Restaurants
Waterrecreatie
Aannemingsbedrijf
Afwerkingsbedrijf
Installatiebedrijf
Grond, water- en wegenbouw
Brood-, koek- en banketspeciaalzaak
Slagerij
Visdetailhandel
Levensmiddelendetailhandel
Tabak, sigaretten, sigaren
Slijterij
Tweewielerspeciaalzaak
Bodyfashion
Boekhandel
Gemengde branche
Autobedrijf, garage, materialen
Drogisterij
Dames- en herenmode
Doe-het-zelf / bouwmarkt
Electrotechnische detailhandel
Parket
Bloemenspeciaalzaak
Wonen en slapen
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Tuincentrum
Tankstation
Kapper / Schoonheidsverzorging
Webwinkel
Juwelier, horloger
Keuken, badkamerspeciaalzaak
Motorenspeciaalzaak
Opticien
Schoenendetailhandel
Sportzaak
Beroepsgoederenvervoer over de
weg
Binnenvaart
Taxibedrijf
Solariums
Baby- en kindermode
Overig
AGF speciaalzaak
Overig
Overig
Overig
Overig
Overig
Overig
Overig
Overig
Overig
Bed & Breakfast
Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie
Activa / passiva transactie
Nader te bepalen
(Juridische) fusie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

5 - 25

Type koper:
MBI kandidaat

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

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

Connect with us

/home/companyforsale/live/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy5ed6355795ec62.19725205.html

€ 100.000 - € 2.500.000

3/3

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 250.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Ondernemer (40) is op zoek naar een bedrijf in West-Nederland dat zich richt op consumenten. We sturen aan op
een snelle overname. Belangrijk is dat u voor uw opvolger mogelijkheden ziet om kosten te besparen door de zaken
anders te organiseren. Prettig is als uw bedrijf groeikansen laat zien, waar u zelf nog niet aan toe bent gekomen.
De koper heeft een brede ervaring en zoekt liever naar het thema ‘servicegericht’ dan naar een specifieke branche.
U bent bijvoorbeeld actief als bouwbedrijf (kozijnen, installatie, loodgieter) voor consumenten. Of de consument komt
naar u toe, omdat u eigenaar bent van een aantal lunchrooms of koffiebars, mogelijk onder een franchiselabel. Ook
diensten als taxibedrijf of busverhuur zin interessant.
Uw bedrijf telt 5 à 10 werknemers en u draait al een aantal jaar zwarte cijfers.
Uw bedrijf is gevestigd in het vierkant Rotterdam-Amsterdam-Hilversum-Gorinchem.
U maakt een EBITDA van € 50.000 à € 100.000 na aftrek van een normale ondernemersbeloning.
Huur heeft de voorkeur.
U bent trots op het bedrijf dat u hebt opgebouwd, maar bent op zoek naar opvolging.
De koper heeft in 2019 bijna al zijn bedrijven verkocht. Hij was actief in dienstverlening aan consumenten op fysieke
locaties in een aantal steden. Parallel heeft hij een tweetal grote verbouwingen begeleid en ervaring opgedaan met
bouwkundige dienstverlening aan particulieren vanuit het oogpunt van een aannemer.

Onderscheidend vermogen
Zijn kracht is met name het slim organiseren van processen en planningen. Zo zal hij altijd sturen op de optimale
inzet van personeel, gedacht vanuit ieders talent en de bezettingsgraad waar de klant om vraagt. Kostenreductie is
zijn eerste speerpunt, daarna de zoektocht naar groei.

Overig
U wilt stoppen en liefst snel.
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