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Profiel nr.
102221

Onderneming in de bouwsector
Gevestigd in
Noord-Brabant

Algemene informatie
Branche
Bouw

Soort bedrijf
Aannemingsbedrijf
Afwerkingsbedrijf
Installatiebedrijf
Grond, water- en wegenbouw
Overig

Rechtsvorm:
Eenmanszaak
VOF
BV
NV
N.v.t.
Buitenlandse rechtsvorm
Levensfase onderneming
Startend
Groeiend
Volwassen

Transactievorm
Aandelentransactie

Aantal medewerkers (in FTE)
5 - 25

Type koper:
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag
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€ 500.000 - € 1.000.000

€ 0 - € 1.000.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 500.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Voor een gewaardeerde relatie zijn wij op zoek naar een onderneming in de bouwsector, binnen de
driehoek Den Bosch-Nijmegen-Eindhoven. Het gaat daarbij om een onderneming die daadwerkelijk in
de bouw zelf actief is, maar hoeft geen zuiver aannemingsbedrijf te zijn. Als voorbeelden noem ik een
dakdekkersbedrijf, steigerbouw of afwerkingsbedrijf.
De gezochte onderneming heeft minimaal 5 medewerkers in dienst/gecontracteerd en heeft een
omzet van minimaal € 500.000. De verkoper is bereid om nog enige tijd mee te werken, dan wel een
samenwerking aan te gaan, waarbij op termijn over te dragen.
De ondernemer heeft reeds enkele ondernemingen in de bouwsector. Het afgelopen decennium heeft
hij de stap gemaakt van meewerkend voorman naar "full time" manager. De ondernemer is nu op
zoek naar de volgende uitdaging, die gezocht wordt door een nieuwe activiteit toe te voegen.
Ondernemer heeft bewezen goede resultaten te kunnen behalen en een onderneming nieuwe
impulsen te kunnen geven.

Onderscheidend vermogen
- praktijkgericht
- no-nonsense mentaliteit
- liever vandaag geregeld, dan morgen gepland.
- afspraak is afspraak
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