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Profiel nr.
72743

Goed lopend activiteitenbedrijf met horeca in MiddenNederland
Gevestigd in
Midden-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Overig

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

€ 250.000 - € 500.000

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
€ 100.000 - € 250.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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5427 BD Boekel
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KvK: 171 86 537
Btw: 8152.98.894.B01
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Goed draaiend, jong activiteitenbedrijf met horecagelegenheid in Midden-Nederland. Het bedrijf is gehuisvest in een
pand van ruim 800m2 waarvan 87m2 wordt verhuurd aan een lunchroom. Beschikt over alle benodigde
vergunningen en voldoet aan verdere wet- en regelgeving. Het betreft een huurpand met huur tot Q1 2022.
Om de horecavergunning te behouden dient de koper een Bibob-toets te ondergaan. Meer info:
http://www.horecaloket.nl/wet-bibob.
Het bedrijf is begonnen met de exploitatie van escaperooms. De afgelopen jaren heeft de onderneming een flinke
groeispurt gemaakt en is inmiddels een serieus activiteitenbedrijf aan het worden. Kortom, het is al lang geen hobby
meer en heeft meer structuur en leiding nodig. Het was voor ons een nevenactiviteit en we hebben niet de ambitie
verder te gaan in deze branche. Daarom zijn we op zoek naar een partij die bereid is het bedrijf verder te laten
groeien.

Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend vermogen van de escaperooms is de kwaliteit en ervaring. Mensen zijn bereid ± 1 uur in de
auto te zitten voor onze escaperooms. Door de centrale ligging is er een behoorlijke aanloop. Het pand is gelegen
op een toplocatie.
Door de grote horecaruimte zijn er bedrijfsuitjes tot ± 80 personen mogelijk.

Overig
Het organiseren van activiteiten en vrijetijdsbesteding voor vrienden, familie of bedrijfsuitjes, tot groepen van 80
personen. Daarnaast een gezellige horecaruimte die wordt gebruikt voor de ontvangst van gasten voor activiteiten,
voor buffetten, vergaderingen, feesten en partijen.
De horecaruimte beschikt over een volledig ingerichte bar en een luxe interieur met zitplaatsen voor ± 80 personen.
Voor staande gelegenheden zoals recepties kunnen hier ca. 160 personen worden ontvangen.
Het bedrijf beschikt over een drietal escaperooms waar lovend over gesproken wordt en die zeer goed
aangeschreven staan. In de escaperooms kunnen ongeveer 22 personen tegelijkertijd naar binnen.
Daarnaast beschikt het bedrijf over activiteiten als VR experience, GPS tochten en pubquizen. Maandelijks wordt
een pubquiz georganiseerd voor ca. 80 personen waar veel publiek op afkomt. De pubquiz wordt tevens verzorgd
voor diverse bedrijfsuitjes voor groepen tot ongeveer
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