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Profiel nr.
102409

Kinderdagverblijf in Den Haag
Gevestigd in
Zuid-Holland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Kinderdagverblijf

Rechtsvorm:

Transactievorm

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

Aandelentransactie

Aantal medewerkers (in FTE)
5 - 10

Type koper:
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

€ 0 - € 500.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € > 5.000.000
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Bedrijfshistorie / achtergrond
De gezochte onderneming is een kinderdagverblijf dat al meerdere jaren actief is. Het
kinderdagverblijf voldoet aan de volgende kenmerken:
Goede naam binnen de regio
Vergunningen voor beschikbare kindplaatsen
Pedagogisch beleidsplan aanwezig
Protocollen op basis van huidige wet- en regelgeving 100 % in orde
Goedkeuring door GGD
Aantal medewerkers 5 tot 15
Het bedrijf heeft een representatieve huisvesting in een huurpand. Overname van onroerend
goed in een later stadium is bespreekbaar
Met of zonder BSO
Het bedrijf dient gevestigd te zijn in Den Haag
De koper is een grote zorgorganisatie. Een van haar activiteiten is het opvangen van kinderen in een
kinderdagverblijf. Het bedrijf heeft als strategie om die activiteiten in Den Haag flink uit te breiden en
wil daarom een aantal kinderdagverblijven overnemen, die voldoen aan de hiervoor vermelde criteria.

Onderscheidend vermogen
De koper heeft de ambitie om kwalitatief hoogwaardige opvang te bieden. Kwaliteit bieden betekent
de beste opvang voor kinderen, ouders die met een gerust hart hun kinderen aan de opvang
toevertrouwen en medewerkers die elke dag met plezier naar hun werk gaan. Om hier invulling aan
te geven zal de koper een ervaren locatiemanager uit de eigen organisatie aanstellen om leiding te
gaan geven aan het overgenomen kinderdagverblijf.
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