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Profiel nr.
103405

Bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en
vervaardigen van communicatiezuilen, RVS
design laadpalen en brievenbussen.
Gevestigd in

Ook interessant voor

Gelderland

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie

Metaalproducentenindustrie

Rechtsvorm:

Transactievorm

N.v.t.

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € 100.000

€ 0 - € 100.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Sinds 1997 ontwerpt en produceert het bedrijf eigentijdse stijlvolle designzuilen en brievenbussen
met aandacht voor een ieders entree. Het bedrijf levert zowel serie als maatwerk en deze worden
door geheel Nederland geleverd aan bedrijfsleven en ook particulieren – waaronder klinkende namen.
Het bedrijf verkoopt via een webshop en op de eigen locatie waar voorbeelden voor klanten op
afspraak te aanschouwen zijn.
De te verkopen activiteit past niet meer binnen de huidige bedrijfsfilosofie, die voor 100% gericht is
op automotive activiteiten.

Onderscheidend vermogen
Goede naamsbekendheid en wordt gezien haar aanwezigheid (24 jaar) gemakkelijk online
gevonden bij zoekopdrachten
Vakmanschap in alle opzichten
Opgebouwd relatiebestand
Hoogwaardige producten
Stijlvol design en hoge eisen afwerking
Compleet en instap klaar - lopende activiteit

Overig
Door de goede naam en uitstekende kwaliteit geniet dit bedrijf aanzien. Hierdoor is de bestaande
omzet als vanzelf gebleven. Na elke kleine reclame inzet steeg de omzet, maar hierin is tot op heden
geen extra inspanning geleverd omdat dit niet de kernactiviteit is. Zo bleef de omzet relatief laag (en
stabiel) afgezet tegen de aanwezige marktgroeimogelijkheden.
Voor een bestaande partij (met eigen productie) is dit een unieke kans om zijn positie en
marktaandeel uit te breiden. Maar ook voor een enthousiaste jonge ondernemer die zich in deze
markt wil vestigen.
De huidige eigenaar van het bedrijf is bereid de nieuwe eigenaar gedurende een te bepalen periode
te helpen en van advies te voorzien om zo de overname een vliegende start te geven. Eventuele
aanvullende afspraken zouden onder voorwaarden gemaakt kunnen worden – zoals het delen van
kennis en vakmanschap.
Verdere informatie en financiële stukken zijn inzichtelijk na het tekenen van een
geheimhoudingsovereenkomst.
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