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Profiel nr.
72686

Producent/leverancier winkelinterieurs en
beursstands
Gevestigd in

Ook interessant voor

Zuid-Nederland

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie
Dienstverlening

Meubelindustrie
Evenementen organisatie

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond

Bedrijventekoop.nl
Kerkstraat 28
5427 BD Boekel
Postbus 17
5427 ZG Boekel

Tel: +31 (0)492 - 37 00 88
Bank: NL98 RABO 0112 9591 56
E: info@bedrijventekoop.nl
KvK: 171 86 537
Btw: 8152.98.894.B01

Connect with us

/home/companyforsale/live/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy5e2fa509141d08.13391491.html

2/2

De NL onderneming (BV) is inmiddels ruim 40 jaar actief met het ontwerpen, produceren en leveren van
beurspresentaties (stands), winkelinterieurs, rookruimtes, showrooms, kantoorunits, enzovoorts. Daarnaast levert
(uit de eigen werkplaats) deelsystemen aan wederverkopers en interieurbouwers. De onderneming is gevestigd in
een gehuurd bedrijfspand in Zuidwest Nederland. Het geografische werkgebied is geheel NL, deels B. De productie
wordt jaarlijks aan zo’n 175 klantrelaties afgezet, deels op huurbasis. De jaaromzet 2018 is circa € 670.000 met een
brutomarge van 60%. Naast de DGA is 3,5 FTE werkzaam op kantoor voor (technische) ontwikkeling,
klantenservice, werkvoorbereiding en financieel beheer.
De onderneming verzorgt ontwerp, productie, levering en montage van beurspresentaties (stands), winkelinterieurs,
rookruimtes, showrooms, kantoorunits. De productie en assemblage is in eigen werkplaats. De aluminium frames
worden opgebouwd volgens uniek ontwerp uit eigen productiematrijzen.

Onderscheidend vermogen
Een goede naamsbekendheid en een stabiel klantenbestand. De omzet wordt deels gerealiseerd door jaarlijks
terugkerende plaatsing/installaties op beurzen. De projecten zijn qua design en uitstraling uniek. De klanten worden
bediend met een grote veelzijdigheid aan oplossingen. Daarnaast levert de onderneming een bouwsysteem
waarmee zonder gereedschap vloer en wandsystemen kunnen worden ge(de)monteerd. Dit bespaart montagetijd en
kosten.

Overig
Door persoonlijke omstandigheden van de huidige DGA (gezondheid en aandacht) staat de onderneming qua
acquisitie stil. De huidige omzet is vooral het resultaat van bestaande klantrelaties en toevallige omzet uit
internetposities. De onderneming kan –naar verwachting- op korte termijn een snelle groei realiseren door inbreng
van een nieuw commercieel elan. Na de overdracht is de DGA –in overleg- beschikbaar voor verdere
ondersteuning. De bedrijfsovername is gedacht in een aandelen transactie waarbij de huidige DGA al zijn aandelen
(85%) zal overdragen. NB 15% zit bij een personeelslid, eventueel in overleg mee over te nemen. De koopsom van
(85% van de) aandelen is bepaald op € 280.000.
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