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Profiel nr.
103718

Specialist op het gebied van Haarden en
Kachels
Gevestigd in

Ook interessant voor

Nederland

Heel België

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Non-Food

Overig

Rechtsvorm:

Transactievorm

Buitenlandse rechtsvorm

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 1.000.000 - € 2.500.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
€ 100.000 - € 250.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Deze onderneming gaat al ruim 100 jaar terug en mag met recht een specialist op het gebied van
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Haarden & Kachels worden genoemd. Ooit begonnen als smederij en ondertussen gespecialiseerd in
haarden, kachels en rookkanalen. De eigenaar heeft ruim 20 jaar de onderneming gedreven. De
onderneming heeft een juridische structuur van een V.O.F. De eigenaar wil een stap terug doen en
zich gaan richten op andere activteiten. Wij stellen een activa/passiva transactie voor.
De activiteiten van deze onderneming bestaat uit de verkoop van kachels, schouwen en aanverwante
artikelen, kleine reparaties en aanpassingen aan kachels en het bouwen van open haarden,
stookplaatsen, sierschouwen en kachels. De onderneming huurt het bedrijfspand en is volledig up tot
date.

Onderscheidend vermogen
Bewezen Slagkracht.
Zowel Nederlandse als de Belgische markt toegankelijk.
Ruim 100 jaar een begrip in de regio
Groeiend marktaandeel in België. Belgisch markt is zeer gezond.
Up tot date showroom, magazijn en wagenpark.
Meer dan voldoende groei mogelijkheden door onder andere:
Werkzaamheden uitbreiden met complete schoorsteenrenovaties. Zeer lucratief.
Schoorsteenveeg werkzaamheden aanbieden bij voldoende bezetting. Zeer veel vraag naar.
Kanaalinspecties uitvoeren.

Overig
Voor een goede overdracht kunnen afspraken gemaakt worden met de verkoper. Het bedrijf is
interessant voor (door) startende ondernemers/stellen, MBI kandidaten of strategische kopers.
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