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Profiel nr.
104292

Motorzaak met potentie
Gevestigd in
Noord-Holland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Non-Food

Motorenspeciaalzaak

Rechtsvorm:

Transactievorm

Eenmanszaak

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 1.000.000 - € 2.500.000

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Het bedrijf is een stabiel goedlopende zaak in een groot verzorgingsgebied, van meer dan 195.000
inwoners. De zaak staat op een goede zichtlocatie. De zaak is zeer goed bereikbaar. Het bedrijf
bestaat al meer dan 35 jaar. Het bedrijf is zeer actief op internet en heeft klanten over heel
Nederland.
Het betreft een universele motorzaak waarbij (gebruikte en nieuwe) motoren worden verkocht van de
4 grote Japanse merken, BMW. Het bedrijf is gespecialiseerd in recente Bovag
dealeroccasions. Daarnaast zijn onderhoud en verkoop van onderdelen, en accessoires bronnen van
inkomsten. Er is een webshop aanwezig die goed loopt en wereldwijd verzendt.

Onderscheidend vermogen
Deze motorzaak heeft een uitstekende concurrentiepositie
Dit is een zeer bekende naam met goede service en veel vaste klanten
Wij kunnen goed verkopen
Mede door de technische achtergrond van de eigenaar en medewerkers en bestelservice blijven
klanten kopen
Naast de ondernemer zijn er ook andere goede medewerkers betrokken. De ondernemer kan
ook enige tijd aanblijven indien gewenst
Deze motorzaak is als organisatie "lean & mean"
De voorraad is beperkt, het vastgoed in eigen beheer
Deze motorzaak is qua investeringen "up-to-date"
Qua apparatuur en gereedschappen is nooit bezuinigd en is goed onderhouden
Deze motorzaak is redelijk "onafhankelijk" van leveranciers
Geen merkdealer met verplichtingen. Het betreft een motorzaak met Bovag keurmerk.
Deze motorzaak maakt handig gebruik van technologie

Overig
De eigenaar is toe aan een nieuwe uitdaging dus wij zoeken een koper die de intentie heeft om het
bedrijf voort te zetten. De potentie om te groeien is zeker aanwezig. Het pand is niet te koop, maar
wel te huur. De Inventaris en de voorraad is up-to-date en moet overgenomen worden voor reële
waarde.
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