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Profiel nr.
104307

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

Praktijk Lasertherapie “Stoppen met Roken”
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Gezondheidszorg

Rechtsvorm:

Transactievorm

N.v.t.

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

<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
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Namens onze opdrachtgever mogen wij ter overname aanbieden een praktijk waarin personen die
willen stoppen met roken, hiertoe met succes in staat worden gesteld door middel van effectieve
lasertherapie.
Deze therapie wordt door onze cliënte succesvol toegepast sinds de 90-er jaren. Het is de meest
effectieve behandeling om met roken te stoppen; ca 75 % van de behandelde rokers is gestopt met
roken na de eerste behandeling.
Cliente wenst de praktijk te verkopen vanwege verhuizing naar het buitenland.
In verband hiermee heeft zij de praktijk geleidelijk in omvang verminderd en heeft Covid ook een
belangrijke rol gespeeld vanwege de complicaties met het reizen vanuit haar buitenlandse
woonplaats.
De praktijk is gevestigd in Zuid Limburg, men heeft een goede naam opgebouwd met veel
belangstelling vanuit Duitsland. De praktijk is echter niet plaatsgebonden en een bescheiden
representatieve behandelings- en ontvangstruimte is voldoende voor de uitoefening van de
activiteiten.
Prima website en goede internationale domeinnamen.
Overname van deze praktijk kan interessant zijn voor een partij die affiniteit heeft met deze materie
of aanverwant zoals health, acupunctuur, paramedische praktijk, lichaamsverzorging, welness.
Bij gemiddeld 2 behandelingen per dag van ca 1 uur per behandeling kan de jaaromzet op basis van
40 werkweken ca € 78.000 bedragen, bij zeer lage kosten.
Cliente vraagt een overnamesom van € 49.750.
Zij is graag bereid een overnemende partij op te leiden en te coachen tijdens een passende
transitieperiode.
De praktijk is uniek in zijn soort en heeft beperkte concurrentie.
Qua marketing drijft de praktijk sinds de start uitsluitend op voorspraak van succesvol behandelde
clienten.
Er zijn volop groeikansen aanwezig, onder andere door doelgroepen waaronder de bedrijvenmarkt, te
benaderen.
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