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Profiel nr.
72625

Gastouderbureau (nanny opvang in hoger segment)
met zeer goede reputatie
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Kinderdagverblijf

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Nader te bepalen

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

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Gastouderbureau dat gespecialiseerd is in het faciliteren van nanny opvang bij de vraagouder aan huis, landelijke
dekking.
Het bureau verzorgt geen opvang bij de gastouder aan huis.
De vraag naar kinderopvang aan huis blijft groeien en zal de komende jaren alleen nog maar toenemen omdat
ouders op zoek zijn naar flexibiliteit. Dit gastouderbureau heeft grote groeicapaciteit, via het vaste bedrijfsmodel en
tevens door diverse opties tot verbreding van de vaste activiteiten.
Er wordt geen actieve acquisitie gepleegd, hierin valt nog een grote winst te behalen.

Onderscheidend vermogen
Het gastouderbureau heeft een zeer mooie reputatie en klanten in het hogere segment. Er is onmiddellijke toegang
tot klanten, vanuit een volledige online klantendatabase, waarbij direct verdere groei gerealiseerd kan worden
middels het bewezen succesvolle concept.
De huidige waarde zit in het klantenbestand, het imago en de naamsbekendheid, van hieruit zijn grote
mogelijkheden om het bedrijf verder uit te bouwen.

Overig
Reden voor verkoop; De eigenaar heeft de focus op andere activiteiten in een andere branche gericht. Na een
goede overdracht zal de eigenaar volledig uit het bedrijf stappen.
De administratie is strak georganiseerd, het gastouderbureau heeft louter positieve GGD rapporten. Werkprocessen
zijn geautomatiseerd en er bestaat een volledige online klantendatabase. Er bestaat een landelijke dekking, het
bedrijf kan vanuit elke plaats gerund worden. Er is geen huurcontract voor kantoorruimte. Er zijn hoge, vaste marges
en direct constante cashflow vanuit lopende contracten en lopende werving & selectie opdrachten van nieuwe
klanten.
De onderneming is geschikt voor meerdere partijen;
MBI kandidaat (particulier) met enige kennis en ervaring die deze onderneming verder kan laten groeien;
Starter met hart voor kinderen én ondernemen;
Strategisch koper om voor de eigen onderneming meer volume te creëren;
Ervaren ondernemer die het naast een andere onderneming (bv. kinderopvang/werving & selectie) zal runnen
en hiermee o.a. een grotere toegang tot de markt verkrijgt door een rijdende trein over te nemen.
Na het tekenen van de geheimhoudingsovereenkomst kan het informatie memorandum worden toegestuurd.
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