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Profiel nr.
72985

Servicestation in Toledo, Spanje
Gevestigd in

Ook interessant voor

Spanje

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Bedrijfsruimten

Beleggingsobject

Rechtsvorm:

Transactievorm

Buitenlandse rechtsvorm

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

5 - 10

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

Vertrouwelijk

€ 2.500.000 - € 5.000.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
We hebben momenteel een vrij groot servicegebied met een oppervlakte van 40.000 m² met een
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bebouwbaar oppervlak van 5.000 m² en op een perceel van 120.000 m² in beheer. Het object is
gevestigd in Toledo, Spanje.
Het gebouw bevat:
Een cafetaria (900m²)
Een restaurant (350 m²)
Een keuken (200 m²), inclusief 6 koelcellen van totaal 660m³
Een supermarkt (1400 m²)
Een hostel met 27 kamers bij het ontbreken van uitvoering
De toiletten/ kleedkamers zijn voorzien van douches voor mannen en vrouwen (175m²).
Het servicestation heeft een capaciteit van 200.000 liter van verschillende soorten brandstof. Het
station is LPG leverancier voor gemengde voertuigen (Benzine/ gas). Het beschikt verder over een
voertuigen wasplaats, een volledig geïnstalleerde caravanparkeerplaats van meer dan 8.000 m² en
een parkeergelegenheid voor alle soorten voertuigen van ongeveer 30.000 m².
De waarde van het gehele complex is gesteld op € 3.600.000. Het servicegebied is nieuw gecreëerd.
De reden van verkoop is het overlijden van een van de hoofdbezitters. Aarzel niet om contact op te
nemen als u geïnteresseerd bent. Graag reageren in het Engels.
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