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Profiel nr.
104653

Binnenhuisinrichtingsbedrijf /
binnenschrijnwerkerij
Gevestigd in
Oost-Vlaanderen

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Bouw

Afwerkingsbedrijf

Rechtsvorm:

Transactievorm

bvba

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
€ 100.000 - € 250.000
Omschrijving en activiteit
Dit bedrijf is opgericht in 1995 en is gespecialiseerd in het vervaardigen & plaatsen van maatkasten
voor dressings, keukens & badkamers.
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Naast deze activiteit worden eveneens winkelinrichtingen en inrichting van burelen gedaan.
Het bedrijf is in zijn ruime regio goed gekend omwille van perfecte service + trouw & ervaren
personeel.
Het bedrijf bezit een uitgebreid, recent en modern machinepark.
In totaal staan 2 ervaren arbeiders op de pay-roll aangevuld met 1 bediende (met opleiding
architectuur) en de eigenaar-bestuurder.
Omzetniveau tussen 900.000 en 1.000.000 EUR

Onderscheidend vermogen
Ligging
Deze binnenschrijnwerkerij is gevestigd in de provincie Oost-Vlaanderen – regio gent - en is gelegen
op een commerciële locatie langsheen een drukke gewestweg.
Het gebouw waarin het bedrijf gevestigd is betreft een industriegebouw met een private woning
(appartement op 1ste en 2de verdieping). Dit gebouw is eigendom van de privé-persoon
(aandeelhouder van de vennootschap) en kan mee aangekocht worden.
Unique selling propositions
Gevestigde waarde in de regio
Grote naamsbekendheid
Hoog serviceniveau naar de klanten
Kwalitatief werk

Overig
Reden verkoop
Omwille van gezondheidsredenen is de huidige eigenaar verplicht om zijn bedrijf te verkopen.
Over te nemen
Er wordt gestreefd naar een verkoop van het volledige handelsfonds van de activiteit, bestaande uit
de goodwill, alle aanwezige machines & gereedschappen, het rollend materieel en het personeel.
Tevens wordt de mogelijkheid geboden om ook het pand (bestaande uit de bedrijfshal met kantoren,
toonzaal, atelie & magazijn + woonst) aan te kopen.
De huidige eigenaar is bereid om de overnemende partij te begeleiden om kennis & contacten mee
over te dragen. De periode en modaliteiten waarin dit kan gebeuren, zijn bespreekbaar.
Alle overname-modaliteiten zijn te bespreken.
Alle gedetailleerde informatie kan aangeleverd worden na reactie op dit profiel.
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