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Profiel nr.
103941

Zonnecentrum midden Nederland
Gevestigd in
Utrecht

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Fitnesscentrum, sauna, solarium

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Afbouw

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € 100.000

€ 0 - € 100.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Het zonnecentrum bestaat ruim 30 jaar en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd als het gaat
om een kwalitatief hoogwaardig en ruim aanbod van diensten met deskundige begeleiding. Dit heeft
geresulteerd in een stabiele, trouwe klantenkring waarbij het verloop laag is. Het zonnecentrum is
centraal gelegen in een grote stad (midden-Nederland). Alle apparatuur is goed onderhouden. Het
zonnecentrum beschikt over een open entree, kleine gezellige loungeruimte, grote centrale ruimte
met mooie ontvangstbalie, infraroodsauna, kleedruimtes met douchegelegenheid. Het zonnecentrum
profileert zich als lokaal en laagdrempelig, waarbij een persoonlijke aanpak centraal staat.
Daarnaast is er veel ruimte in het pand voor andere beauty- activiteiten zoals massage,
schoonheidsbehandelingen, nagels, coaching etc:

Onderscheidend vermogen
Het bedrijf is gehuisvest in een huurpand met een voor de regio relatief lage huurprijs. De totale
oppervlakte bedraagt zo’n 400m2. Het zonnecentrum is centraal gelegen en goed bereikbaar (ook
met openbaar vervoer) en heeft gratis parkeergelegenheid.

Overig
In verband met in zicht komen van de pensioengerechtigde leeftijd is besloten om het
bewegingscentrum te koop aan te bieden.
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