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Profiel nr.
101292

AGF speciaalzaak in een Vershof
Gevestigd in

Ook interessant voor

Zuid-Holland

Noord-Holland
Zuid-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Food

AGF speciaalzaak

Rechtsvorm:

Transactievorm

VOF

Activa / passiva transactie

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

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
€ 250.000 - € 500.000

Bedrijfshistorie / achtergrond

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
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De zaak bestaat nu 36 jaar (opgericht 01-01-1984), waarvan de laatste 21 jaar in een Vershof.
Ter overname wordt aangeboden: inventaris, goodwill, machines, voorraad en klanten bestand.
Het bedrijf is te koop wegens het bereiken van een respectabele leeftijd.

Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit het maken en verkopen van maaltijden, salades, soepen en andere vers
bereide producten. De winkel voert een hoge kwaliteit groenten en fruit en is geen prijsvechter.
De zaak is 6 dagen per week geopend. De openingstijden zijn verdeeld over 5 medewerkers (buiten de eigenaar en
echtgenote).
1 medewerker 39 uur.
1 medewerkster 36 uur.
2 medewerksters 29 uur.
1 medewerkster 25 uur.
5 oproep krachten/zaterdag hulpen die ook inzetbaar zijn in vakantie tijden.
de eigenaar werkt 5 dagen en zijn echtgenote is inzetbaar bij vakanties of ziekte.
De oppervlakte van de winkel is 118 meter en de winkel is gevestigd binnen het Vershof. De ruimte wordt nu direct
van de verhuurder gehuurd voor een looptijd van 5 jaar.

Onderscheidend vermogen
Een zeer groot gedeelte van de omzet wordt gerealiseerd, naast de traditionele groenten en fruit, door maaltijden uit
eigen keuken voor de particuliere klant. De omzet blijft daarom groeien, zo ook de marge (boven de 50 %). Er zijn
voldoende groei mogelijkheden en nieuwe uitdagingen die nog kunnen worden benut door de nieuwe eigenaar.

Overig
De nieuwe eigenaar kan voor een korte periode in gewerkt worden door de huidige eigenaar zodat de overgang
soepel verloopt. Dit bedrijf is zeer geschikt voor een ondernemer die klaar is voor de volgende stap.
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