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Profiel nr.
101735

Ambachtelijke bierbrouwerij, eigen merk
Gevestigd in

Ook interessant voor

Zeeland

West-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Agri-food

Overig

Rechtsvorm:

Transactievorm

Eenmanszaak

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 100.000 - € 250.000

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

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

1/2

/home/bedrijventekoop/webapps/bedrijventekoop/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy603f5244e3dec7.01632376.html

2/2

Ambachtelijke bierbrouwerij, eigen merk
Onze opdrachtgever heeft sinds de 90-er jaren vanuit een hobby-brouwerij een unieke ambachtelijke
bierbrouwerij gebouwd en doorontwikkeld . Eind 2017 is de nieuwe brouwerij op de huidige locatie
voltooid en staat er een installatie van 10hl met een lagercapaciteit van 40 hl. De verschillende bieren
die gebrouwen worden hebben onderscheidende smaken. Het assortiment zal uitgebreid worden naar
7-8 smaken. Eigen bottelarij en eigen merk.
Het bedrijf organiseert proeverijen en presenteert zich op beurzen.

De onderneming is in Zuid-West Nederland gevestigd. Geen vaste werknemers.
Eigenaar zoekt een partner/investeerder om het merk meer bekend te maken in de markt en de
brouwerij verder uit de bouwen. Hij ziet hiervoor zeker mogelijkheden in diverse niche-markten die
door andere brouwerijen niet of nauwelijks worden bediend. De ondernemer is zelf voornamelijk
ingesteld op het ambachtelijke brouwproces en de eigenschappen en kwaliteit van de bieren. Hij
zoekt een commercieel-organisatorische partner die een investering van 100 a 200.000,- euro kan
inbrengen, en ook in staat is deze niche-markten te benaderen.
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