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Profiel nr.
103046

Burger deliveryzaak in Amersfoort
(stadsring, terras!)
Gevestigd in

Ook interessant voor

Utrecht

Noord-Holland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Cafetaria, lunchroom

Rechtsvorm:

Transactievorm

N.v.t.

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

€ 0 - € 250.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Deze franchisezaak is onderdeel van het eerste hamburger take away & delivery franchiseconcept
van Nederland. Het productieproces is volledig ingericht op het bezorgen van burgers. Belangrijk is
dat de burgers vrij zijn van kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen. Het vlees is traceerbaar tot bij
de boer en gemaakt van halal rundvlees. He franchiseconcept is in 2014 opgericht en beschikt
inmiddels over 30 vestigingen in Nederland en drie in België en is daarmee één van de snelst
groeiende franchiseformules van Nederland.
Op een geweldige plek in het centrum van Amersfoort, met een ruim terras aan de Stadsring, bevindt
zich de zaak. Met een warme inrichting, stijlvolle tafels en stoelen kent de vestiging een mooie en
laagdrempelige uitstraling. Het terras biedt plaats aan 50 gasten. De keuken is voorzien van alle
benodigde apparatuur van een zeer goede kwaliteit. Vanwege gezondheidsredenen is de huidige
franchisenemer helaas genoodzaakt om zijn vestiging te verkopen. Het gaat om een winstgevende
vestiging. Het is de enige vestiging van het concept in Nederland met zowel een bezorg- als
restaurantfunctie. Er is nog flink potentieel om de winst nog verder uit te bouwen.

Onderscheidend vermogen
Overnameprijs:
N.o.t.k.
Omzet:
€ 500.000
Oppervlakte:
150 m²
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