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Gevestigd in
Noord-Holland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Non-Food

Overig

Rechtsvorm:

Transactievorm

N.v.t.

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

0

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

Vertrouwelijk

€ 0 - € 250.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
Overname mooie bruidsmodezaak Noord-Holland. Turn-key! Altijd al gedroomd van een eigen bruidsmodezaak? Nu
is de kans om een mooie en succesvolle bruidsmodezaak over te nemen in Noord-Holland, zeer gunstig gelegen
tussen Amsterdam, Utrecht en Almere. De winkel is te omschrijven als romantisch en stijlvol. De gehele inventaris
wordt ter overname aangeboden, zodat er direct gestart kan worden, Turn-key!
In de winkel is er een ruim aanbod van bruidsjurken van mooie en gerenommeerde merken die gericht zijn op
middensegment van de markt. Dit is uiteraard uit te breiden naar het hogere segment. De gemiddelde verkoopprijs
van een bruidsjurk ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Naast de bruidsjurken biedt men alles aan om de
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trouwlook compleet te maken, denk hierbij aan sieraden en schoenen.

Onderscheidend vermogen
In de afgelopen jaren is er een prettige samenwerking opgebouwd met de leveranciers. Bij de overname wordt er
gezorgd voor een warme overdracht van de contacten. Vanwege privéomstandigheden wordt de onderneming ter
overname aangeboden. Er wordt gezocht naar een persoon die de bruidsmodezaak nog verder kan laten laat
bloeien.

Overig
De overname is compleet met:
Voorraad
Volledige inventaris
Naam van bruidszaak
Nieuwe website
Online boekingssysteem
Facebookaccount
Instagramaccount
Zeer goede reviewscore van klanten
Goede contacten in de branche
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