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Profiel nr.
72441

Dit profiel is verkocht of niet meer actief. Bekijk ons actuele
aanbod hier.

Fitnesscentrum
Gevestigd in
Zuid-Holland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Fitnesscentrum, sauna, solarium

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

10 - 25

Type koper:
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 250.000 - € 500.000

€ 1.000.000 - € 2.500.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
Het bedrijf heeft in de loop der jaren een groot aantal abonnees aan vaste klanten verworven.
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Het fitnesscentrum heeft diverse grote ruimtes waarin verschillende sporten worden beoefend.
Het aantal klanten groeit gestaag en iedere klant betaalt maandelijks zijn abonnement.
Verhuur van eigen ruimte aan vaste "in house" huurder en het fitnesscentrum heeft diverse
mogelijkheden in het geven van allerlei sportlessen onder begeleiding van deskundige en ervaren
vaste begeleiders.

Onderscheidend vermogen
Het succes van het fitnesscentrum blijkt uit de zeer gezonde exploitatie van vrijwel elke abonnee en
heeft bijzonder veel toekomst en uitbreidingsmogelijkheden voor de overnamekandidaat. Het bedrijf
is al jarenlang winstgevend met een lage overhead. De toestellen zijn up to date en alles is netjes
verzorgd en hygiënisch. Het aantal abonnees is de afgelopen jaren sterk gestegen waardoor er een
gezonde exploitatie is.

Overig
Om de vaste abonnees en toekomstige abonnees nog beter van dienst te kunnen zijn wordt er
gezocht naar een actieve overname kandidaat met volledige inzet die de kwaliteit en service
hoog in het vaandel houdt.
De huidige eigenaar is dit bedrijf indertijd gestart met het idee dat het geen fulltime job werd en
gaat zich nu verder toeleggen op zijn core business.
De vraagprijs voor deze succesvolle onderneming bedraagt € 1.2 Mio inclusief pand.
Bij serieuze interesse hoor ik graag van u om de mogelijkheden te bespreken.
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