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Dit profiel is verkocht of niet meer actief. Bekijk ons actuele
aanbod hier.

Mobiele aanbieder van veiligheidstrainingen
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Training / opleiding

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 250.000 - € 500.000

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
Dit bedrijf biedt een uniek concept waarbij alle aan brand gerelateerde veiligheidstrainingen op locatie
worden aangeboden middels mobiele container-units die voor ieder scenario of toepassing realistisch
kunnen worden ingericht.
Naast gerenommeerde brandweerkorpsen in binnen-en buitenland maken ook veel bedrijven gebruik
van deze unieke manier van trainen, die vaak onderdeel vormt van de verplichte jaarlijkse
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certificeringen.

Onderscheidend vermogen
Het bedrijf heeft 2 vaste medewerkers en maakt gebruik van zeer ervaren professionals die door het
gehele land kunnen worden ingezet.
Het bedrijf kan zeer gemakkelijk worden uitgebreid met nieuwe concepten en marktverdeling.
Het bedrijf kan vanuit iedere willekeurige locatie worden voortgezet.

Overig
De omzet van dit bedrijf is ongeveer € 300.000 en de vraagprijs voor 100% van de aandelen bedraagt
€ 225.000.
De huidige eigenaar wil graag nog een korte tijd bij het bedrijf betrokken blijven om het vervolgens
rustiger aan te gaan doen.
Een unieke kans voor een MBI-er om in te stappen of voor een strategische overname kandidaat om
dit concept verder uit te bouwen of toe te voegen aan zijn/haar portfolio.
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