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Profiel nr.
104343

Lijstenmakerij en kunstuitleen
Gevestigd in

Ook interessant voor

Gelderland

Oost-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Non-Food

Overig

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

€ 100.000 - € 250.000

€ 0 - € 100.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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De winkel is gevestigd in een grote stad op de Veluwe. Met 51 jaar een begrip in de omgeving en een
vast klantenbestand. De lijstenmakerij is voorzien van de benodigde machines en een grote collectie
kunst maakt een succes van de kunstuitleen. We verkopen dit filiaal omdat we samen willen
werken in het andere filiaal in een andere stad.
Voor de kunstuitleen is het voornaamste de klanten te bedienen en de kunstcollectie up-to-date
houden. De lijstenmakerij is een ambacht waar het hele proces volgt, van klant adviseren en het
product maken. Door de ligging in het centrum is er voldoende aanloop en zichtbaarheid.

Onderscheidend vermogen
Leveren van kwaliteit
Specialistisch advies
Compleet aanbod
Klantvriendelijkheid
51 jaar een begrip in de omgeving

Overig
De lijstenmakerij is een ambacht dus 2 rechterhanden zijn een must. Affiniteit met kleur en interieur
is zeker belangerijk voor goede advisering. De kunstuitleen zorgt voor een stabiele maandomzet.
Interne opleiding is mogelijk. Het is ook mogelijk alleen de lijstenmakerij over te nemen.
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