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Profiel nr.
72688

Activa verhuurbedrijf caféfietsen
Gevestigd in

Ook interessant voor

Zuid-Nederland

Noord-Nederland
Oost-Nederland
Midden-Nederland
West-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Overig

Rechtsvorm:

Transactievorm

VOF

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € 100.000

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk
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Bedrijfshistorie / achtergrond
Kerngegevens:
- Ter verkoop wordt aangeboden: de activa van de onderneming, waaronder vijf caféfietsen, twee auto transporters
en drie aanhangers
- Huidig werkgebied in Zeeland en Vlaanderen (België), maar de activiteit is locatie onafhankelijk
- Twee drukbezochte websites (Nederlands en Belgisch) met hoge online vindbaarheid
- Veel aandacht voor marketing en bekendheid
- Maximale omzetgrootte in huidige vorm: € 100.000
- Potentie voor groei en uitbreiding
De onderneming verhuurt caféfietsen in Zeeland en Vlaanderen (België). De caféfiets is een originele en
opkomende activiteit voor feesten en partijen, bijvoorbeeld vrijgezellenfeesten en personeels- en teamuitjes. De
caféfietsen (inclusief verlichting en muziek) worden voor een vaste prijs verhuurd, met extra kosten voor het bier
(keuze in liters) en het vervoer naar de gewenste locatie. Met de auto transporters en aanhangers worden de
caféfietsen naar de klanten vervoerd.

Onderscheidend vermogen
De onderneming bestaat al ruim 15 jaar en besteedt veel aandacht aan marketing en online vindbaarheid. Het
ondernemers echtpaar is parttime werkzaam, waardoor de exploitatie in de huidige vorm niet maximaal is en
groeikansen biedt voor een koper. Daarnaast zijn er verschillende uitbreidingsmogelijkheden, waaronder het
uitbreiden van de verhuuractiviteiten en het werkgebied. Een andere kans voor een koper is om de auto transporters
(ook) voor andere activiteiten te gebruiken.

Overig
Overnamecondities:
- Overname van de verhuuractiviteit van de caféfietsen; - Overname van vijf caféfietsen:
- drie caféfietsen voor 10 – 17 personen;
- twee caféfietsen voor 8 – 12 personen;
- Overname van twee Mercedes Benz Sprinters, waarop elk één caféfiets kan worden vervoerd.
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- Overname van drie aanhangwagen, waarvan twee aanhangwagens waarop één caféfiets kan worden vervoerd en
één schamelwagen waarop twee caféfietsen kunnen worden vervoerd;
- Overname van de twee websites;
- Overname van het klantenbestand en de bijbehorende administratie;
- De transactiedatum is per 1 januari 2020 of eerder;
- De indicatie van het overnamebedrag met inbegrip van alle bovengenoemde onderdelen is € 130.000.
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