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Profiel nr.
104534

Handelsonderneming in de toelevering van
kleine metalen onderdelen
Gevestigd in

Ook interessant voor

Oost-Nederland

Noord-Nederland
Midden-Nederland
West-Nederland
Zuid-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie

Metaalproducentenindustrie

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

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000
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Bedrijfshistorie / achtergrond
De eenmanszaak bestaat langer dan 15 jaar en is destijds gestart met de productie en toelevering
van metalen draai- en stansdelen. In de loop van de jaren hebben we ons gespecialiseerd in vooral
grote series.
Enkele jaren geleden is besloten om niet te investeren in meerdere machines, maar de productie
geheel uit te besteden. Dit gebeurt vooral in Nederland zelf. De activiteiten bestaan momenteel
vooral uit de aansturing en planning van de diverse uitbesteders, kwaliteitscontrole, opslag en
leveringen aan de klanten.
De onderneming is gevestigd in Noord-Oost Nederland. Het bedrijf heeft een prima staat van dienst
en heeft een goede naam opgebouwd in de branche.
De onderneming werkt parttime (FTE 0,5) vanuit een kantoor en klein magazijn aan huis. Er zijn zeker
nog groeimogelijkheden.
Het bedrijf is eventueel eenvoudig verplaatsbaar.
De onderneming laat klant specifieke kleine metalen onderdelen produceren, die aan enkele zakelijke
klanten in de bouw en de meubelindustrie geleverd worden.
Enkele jaren geleden produceerde men zelf nog, maar nu is de productie geheel uitbesteed. Alle
opslag en transportactiviteiten worden in eigen beheer uitgevoerd. De verkoopactiviteiten richten
zich voornamelijk op de Nederlandse markt.

Onderscheidend vermogen
Dankzij jarenlange ervaring en expertise is het bedrijf toonaangevend in markt.
Het betreft een nichemarkt waarbij er maar enkele concurrenten zijn.
Het merendeel van de geleverde onderdelen wordt uit specifieke gereedschappen geproduceerd;
hierdoor ontstaan zeer langdurige klantrelaties. De klant heeft immers in het verleden in
gereedschappen geïnvesteerd, zodat het relatief eenvoudig is om te concurreren, qua stuksprijs, met
andere firma's, die deze gereedschappen immers niet bezitten.
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Overig
De onderneming is geschikt voor een strategische koper, MBI-kandidaat of voor een ondernemend
echtpaar.
De koper krijgt de mogelijkheid om het bedrijf op korte termijn volledig over te nemen (inculisef
homepage en domeinnaamm). De verkoper is bereid om de koper in te werken en de klantenrelaties
goed over te dragen.
De verkopende ondernemer biedt 100 % van de aandelen aan.
Reden van verkoop is dat de huidige eigenaar besloten heeft om vanwege zijn leeftijd het bedrijf te
verkopen.
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