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Profiel nr.
103207

Gerenommeerd advocatenkantoor in OostNederland met of zonder bedrijfspand
Gevestigd in
Gelderland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Advocatenkantoor

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

€ 500.000 - € 2.500.000

Resultaat voor belasting
€ 500.000 - € 1.000.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Gerenommeerd advocatenkantoor te koop aangeboden in Oost Nederland, zeer rendabel, veel
vastgoed gerelateerde diensten en ook arbeids- en strafzaken en bijzonder pand met kantoor- en/of
woonbestemming (huur of koop).
Dit advocatenkantoor bestaat al langer dan 20 jaar en wordt geleid door een zeer ervaren advocaat
die vanwege leeftijd wenst over te dragen. Deze is zeer specifiek in zijn intake. Veel zaken worden op
dit moment derhalve niet aangenomen. Het kantoor neemt alleen betalende zaken aan. Zaken van
gering gewicht en toevoegzaken worden niet aangenomen hoewel deze een substantieel onderdeel
van de praktijk kunnen zijn. Er is dus een extra verdiencapaciteit aanwezig want het kantoor doet
alleen betalend werk, is zeer selectief met het aannemen van zaken en doet geen toevoegingen.
Hierdoor is de huidige winstgevendheid heel hoog. Er zijn twee andere advocaten en een
administratief medewerker in dienst.
De huidige indicatieve omzet is € 670.000,-- (de bruto omzet van 2020 was € 669.000,--, 2019 €
525.000,--, 2018 € 490.000,--, 2017 € 568.000,--, 2016 € 588.000,--). De te verwachten indicatieve
omzet ligt rond de € 800.000,-- omdat het merendeel verdiend kan worden met de toevoegingen die
de opbrengst verhogen en nu door het kantoor niet worden aangenomen. De website van het kantoor
heeft een oud IP nummer en heeft een hoge autoriteit in de zoekmachines die zorgt voor hoge
ranking op Google. De website is derhalve goed vindbaar. Het kantoor heeft zeer goede reviews op
internet. Door de website en het bekende telefoonnummer van het kantoor komt er veel werk binnen.
Dit advocatenkantoor kan haar uurtarief nog met 21% verhogen.

Onderscheidend vermogen
De eigenaar is lid van vier specialisatie-verenigingen en hij kan in naam aan het kantoor verbonden
blijven zodat de overname kandidaat van het hieruit voortvloeiende netwerk kan profiteren. De
waarde van het pand is 1.3 miljoen euro en in uitstekende staat en gunstige ligging nabij centrum en
uitvalswegen, diepe tuin en eigen oprit voor 4 auto's. De aanschaf van het pand staat los van de
aanschaf van de Goodwill (€ 700.000) van het kantoor. Huren is ook bespreekbaar.
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