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Profiel nr.
72402

Winkel met vlaaien, gebak, taarten, chocolade en
ambachtelijk schepijs inclusief horeca functie
Gevestigd in
Noord-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie
Detailhandel Food

Cafetaria, lunchroom
Brood-, koek- en banketspeciaalzaak

Rechtsvorm:

Transactievorm

Eenmanszaak

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

<5

Type koper:
MBI kandidaat

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

Vertrouwelijk

€ 0 - € 100.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
De winkel is een echte verwenwinkel. In de winkel worden vlaaien, gebak, taarten, chocolade en ambachtelijk schepijs verkocht. Er zijn
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binnen 8 zitplaatsen en buiten is een deels overdekt terras met 30 zitplaatsen. Het pand beschikt over een luifel welke rond het

gehele winkelcentrum loopt.
In 1993 is de eerste locatie geopend. Na meer dan 20 jaar zijn er meer dan 70 winkels in heel Nederland . Vol passie en overgave
maken de bakkers heerlijke banketproducten waarbij de eeuwenoude familie recepturen worden gevolgd. D e franchise keten

bestaat al 25 jaar ,en op deze locatie (Hoogezand) al ongeveer 7 jaar.
Er is een vaste klantenkring welke wekelijks gebruik maakt van de horeca functie van de winkel.

Onderscheidend vermogen
De winkel is gevestigd aan de buitenkand van een winkelcentum pand naast andere winkels en restaurants. In het
winkelcentrum zitten nog verschillende winkels waardoor er voldoende winkelendpubliek aanwezig is.
Rondom het winkelcentrum is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Overig
De eigenaar verkoopt de winkel omdat de prioriteiten elders liggen.
Het pand wordt gehuurd, het huur contract loopt tot 1 mei 2020. Verlenging is mogelijk.
Het betreft een franchise formule.
De winkel is ter overname voor € 20,000 .
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