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Profiel nr.
101303

Trendy webshop in Parfums en Cosmetica
Gevestigd in

Ook interessant voor

Noord-Holland

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Non-Food

Webwinkel

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 1.000.000 - € 2.500.000

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
De webshop specialiseert zich in de verkoop van huidverzorgingsproducten, haarverzorgingsproducten, parfums en
decoratieve cosmetica producten. Het bedrijf heeft een uniek productgamma bestaande uit mooie, speciale en
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betaalbare internationale beauty merken met een onderscheidende positionering. De producten worden vooral,
maar zeker niet uitsluitend uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ingekocht.
Het bedrijf heeft een eigen fullfilment in Noord Holland en een kantoor in Amsterdam. Beide locaties zijn
verplaatsbaar.

Onderscheidend vermogen
De omzet voor 2020 wordt geprognotiseerd op € 1.400.000 met een EBITDA van circa 7%.
De webshop biedt de nieuwe eigenaar een vaste basis in het online cosmetica landschap en een zeer goede basis
voor een gezonde groei.
De verkoopvraagprijs voor de overname bedraagt € 454.800,-- inclusief een goede inwerkperiode en incl. een
balans-Eigen vermogen van ca. € 185.000,-.

Overig
Affiniteit met de cosmetica branche en e-commerce is belangrijk.
Om in aanmerking te komen als kandidaat-koper dient de kandidaat over voldoende eigen middelen te beschikken.
Een mooie kans op een goedlopende, trendy webshop in cosmetica met veel groeimogelijkheden!
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