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Profiel nr.
104336

Groothandel & E-commerce platform van
luxe tuinmeubelen met eigen merk en
showroom
Gevestigd in

Ook interessant voor

Zuid-Nederland

Noord-Nederland
Oost-Nederland
Midden-Nederland
West-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

ICT-Dienstverlening

E-commerce

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

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk
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Bedrijfshistorie / achtergrond
De te koop aangeboden onderneming heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en verkopen van
loungesets en aanverwante producten voor tuin en terras. Alle producten worden aangeboden onder
een eigen merknaam. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit, afwerking en comfort van de
producten.
De onderneming beschikt, naast de webshops waarop de producten worden aangeboden, over een
showroom waar klanten op afspraak de producten kunnen bezichtigen, testen en bestellen. Het
gehele assortiment wordt voornamelijk in Nederland, België en Duitsland aangeboden en verkocht.

Onderscheidend vermogen
De groeimogelijkheden voor een dynamische hands-on ondernemer liggen in het door-ontwikkelen
van de activiteiten in Duitsland en Duitstalige landen van waaruit steeds meer aanvragen komen, als
ook in de uitbreiding van het productgamma.
Het bedrijf is gelegen in Zuid-Nederland. Logistiek en showroom zijn gevestigd in een modern
huurpand. De activiteiten van de onderneming zijn niet locatie gebonden en makkelijk verplaatsbaar.

Overig
De omzet van de webshop is ca. € 500.000,-.
Er zal sprake zijn van een aandelentransactie. De verkoopvraagprijs voor 100% van de aandelen
bedraagt € 399.000,- inclusief een goede inwerkperiode.
De koper dient affiniteit met de producten te hebben. Ervaring opgedaan in E-commerce is gewenst.
Om zich te kwalificeren dient een kandidaat koper over voldoende eigen middelen te beschikken.
Een zeer interessante activiteit met serieuze groeimogelijkheden voor een strategische koper,
ondernemer of een MBI-er.
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