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Profiel nr.
103146

Productiebedrijf & plaatsing van daken en
toebehoren
Gevestigd in

Ook interessant voor

Zuid-Nederland

Oost-Nederland
Midden-Nederland
West-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Bouw

Afwerkingsbedrijf

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Afbouw

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk
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Bedrijfshistorie / achtergrond
Dit bedrijf heeft de afgelopen jaren een gedegen reputatie opgebouwd in de productie & plaatsing
van zinken en koperen daken.
De strategie van de onderneming is om de volledige productie van unieke ontwerpen te verzorgen.
Daarnaast biedt de onderneming ook de plaatsing aan van deze producten. De focusmarkt is OostBrabant & Limburg, maar het bedrijf heeft klanten over heel Zuid-Nederland. Daarnaast levert het
bedrijf ook halffabricaten aan andere ondernemingen. Door de goede leveringsafspraken zijn
voorraden laag.

Onderscheidend vermogen
De onderneming heeft toonaangevende projecten gerealiseerd en staat bekend om zijn
vakmanschap. De doelgroep bestaat uit bedrijven & particulieren met een unieke wens voor de
afwerking van hun (nieuwbouw)pand. De onderneming bezit een eigen productiecapaciteit waarmee
de volledige afwerking van het ruwe materiaal kan worden voorzien.
De onderneming is onderscheidend door:
Het erkende vakmanschap van de medewerkers
Het brede, hoog kwalitatieve assortiment met hoogwaardige merken
Haar stevige netwerk van aannemers, architecten en bouwondernemingen
Het bezit van alle benodigde machines voor de realisatie voor zinken en koperen daken

Overig
Reden voor verkoop
De oprichter van de onderneming heeft dit bedrijf met veel succes opgebouwd. Verdere uitbouw &
structuur van de organisatie vraagt om ander type ondernemerschap. Daarnaast wilt de oprichter
gezien zijn leeftijd minder betrokkenheid bij de onderneming en meer tijd voor andere zaken. De
oprichter is op verzoek bereid om als adviseur van de onderneming verder te werken.
Verbeterpunten van de onderneming zijn:
Grotere bekendheid van het productportfolio
Betere bezetting van het machinepark
Het optimaliseren van de marketing en online salesfunnel
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Overnamekandidaat
Deze onderneming is een goede overnamekandidaat voor een strategische koper. Concreet is de
verkoper op zoek naar een partij die een positie zoekt op de (zuid)Nederlandse markt om deze verder
uit te bouwen. Dit kan een branchegenoot zijn of een productiebedrijf op zoek naar een eigen
product.
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