Betreft: Activa/Passiva transactie van Webshop (eenmanszaak)
Type onderneming:
De onderneming bestaat uit een webshop, die actief is op de markt van BtoC als BtoB.
Het betreft de verkoop van duurzame industriële producten ter afbakening van terreinen
en gebieden. Aan de consumentenmarkt worden de producten 1 op 1 doorgeleverd voor
de zakelijke markt kunnen aanvullende werkzaamheden plaatsvinden, op basis van
specificatie of nacalculatie.
Korte Omschrijving:
De onderneming is sinds 2007 actief op de Nederlandse markt en richt zich op meerdere
doelgroepen. Onderdeel van de onderneming zijn 3 domeinnamen en de 3 websites. De
websites zijn doelgroep gerelateerd en voorzien van een back-office, die voor een deel
automatische orderverwerking mogelijk maakt.
De onderneming is landelijk actief en beidt zowel standaard producten als op basis van
specificatie. De huidige omzet wordt voornamelijk gerealiseerd in de consumentenmarkt.
Leveranciers zijn vooraanstaande producenten met hoge kwaliteitsnormen. Door beperkt
ingezette capaciteit is het concept nog niet volledig tot ontwikkeling gekomen, terwijl de
mogelijkheden hiervoor ruim aanwezig zijn. Het concept onderscheidt zich door
kwalitatief boven in de markt te opereren, geen voorraadpositie en lage overheadkosten
en heeft breakeven gedraaid.
Vraag en opportunity
De eigenaar is inmiddels met zakenpartners actief geworden op een ander gebied en
verwacht de komende maanden niet meer over voldoende capaciteit te beschikken om de
activiteiten optimaal te kunnen voortzetten en is op zoek naar een kandidaat die het wil
overnemen, om de verdere groei te realiseren. De kandidaat dient over voldoende
commerciële-, organisatorische- en financiële capaciteiten te beschikken.
Er zijn meerdere mogelijkheden:
•

Een MBI kandidaat die affiniteit heeft met de sector en via zijn eigen netwerk
actief een steentje kan bijdragen, hiertegenover staat een meerderheidsbelang
(51%) in combinatie met een earn-out regeling over een nader te bepalen
periode.

•

Een volledige overname, in combinatie met een tijdelijke begeleiding door de
huidige eigenaar.

Of

Op dit moment is een grotere inzet gewenst om het concept te optimaliseren en uit te
breiden en kan in combinatie met bestaande activiteiten versterkend werken voor
organisaties die ook actief zijn in deze markt.
Founder is op zoek naar een participant(en) die niet alleen affiniteit heeft met deze
sector, maar ook specifiek met het concept en via zijn netwerk, actief een steentje kan
bijdragen aan de groei.
Aantal medewerkers:
1
Regio:
Landelijk
Indicatievraagprijs:
€ 35.000 (volledige overname)

