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Profiel nr.
101283

Verhuurbedrijf van bouwgerelateerde
machines
Gevestigd in
Zuid-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Verhuurbedrijf

Rechtsvorm:

Transactievorm

VOF

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 100.000 - € 250.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Betreft: de overname van de activa en activiteiten van een vennootschap onder firma middels een
activatransactie.
Reden verkoop: het bedrijf bestaat circa 30 jaar. De ondernemers willen het in verband met
hun leeftijd graag rustiger aan gaan doen. In de directe omgeving is geen opvolging voorhanden,
zowel niet in de privé situatie (kinderen) als in de onderneming zelf (medewerkers). Vandaar dat
wordt gezocht naar een passende overnamekandidaat met voldoende affiniteit met de markt.
Profiel onderneming: de onderneming is gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van bouw
gerelateerde machines. Voornamelijk regionale klanten worden door het bedrijf bediend door middel
van een compleet en up-to-date machinepark.
Werknemers: naast de eigenaren (1,2 fte) is 1 gedetacheerde persoon werkzaam (0,5 fte) binnen de
organisatie.
Locatie: de onderneming is gevestigd in het zuiden van Nederland. Men opereert vanuit een ruim en
modern bedrijfspand.

Onderscheidend vermogen
Financiele gegevens:
Jaar: 2016
Omzet: 180.000
EBITDA: 85.000
Jaar: 2017
Omzet: 200.000
EBITDA: 95.000
Jaar: 2018
Omzet: 220.000
EBITDA: 105.000
Jaar: C 2019
Omzet: 250.000
EBITDA: 135.000

Overig
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Opmerkingen: het bedrijf kan een interessante aanvulling zijn voor bestaande marktpartijen dan wel
strategische partijen die hun marktaandeel uit willen breiden. Daarnaast kan de onderneming
interessant zijn voor een MBI-kandidaat met affiniteit voor de branche.
Vervolgprocedure: geïnteresseerde partijen wordt te zijner tijd gevraagd een bod uit te brengen
voor de activa (machines en inventaris) en activiteiten (klanten en goodwill) van de onderneming.
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