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Profiel nr.
102401

Internationale groothandel (niche) in NoordNederland
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Groothandel

Overig

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

€ 1.000.000 - € 2.500.000

Resultaat voor belasting
€ 100.000 - € 250.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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De onderneming levert specifieke diensten en totaalinstallaties aan B2B klanten in binnen en
buitenland. Naast groothandel is het bedrijf ook een opleidingsinstituut voor o.a. BHV, VCA en EHBO.
Door de jaren heen heeft de onderneming een zeer uitgebreid, loyaal en internationaal
klantenbestand opgebouwd. De onderneming beschikt ook over een moderne webshop met zeer
goede posities in Google.
Op dit moment zijn er 3 personeelsleden in vaste dienst. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van 13
vaste ZZP-ers.

Onderscheidend vermogen
Het bedrijf is een grote speler op de markt en een van de weinige die actief is in deze niche. Het
leveren van totaalinstallaties gecombineerd met het aanbieden van aanverwante diensten maakt dit
een gerespecteerde onderneming in de branche.
De onderneming heeft 3 jaar geleden nog een bedrijf overgenomen en deze in de onderneming mee
laten draaien in het bedrijf, deze heeft een exclusief product. Ook heeft het bedrijf iets nieuws
ontwikkeld wat in Nederland al bekend is en kan er nu mee Europa in.

Overig
De ondernemer heeft de leeftijd bereikt waarop bedrijfsovername gaat spelen. Het bedrijf is instap
klaar. De ondernemer is bereid om de potentiële koper van goede begeleiding te voorzien.
Vraagprijs: € 2.000.000,- k.k
Inclusief:
Pand met 2 verdiepingen, groot magazijn en 30 verharde ruime parkeerplaatsen. (Waarde €
890.000.)
Webshop
2 Websites
Groot klantenbestand/goodwill
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