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TEASER OVERNAME
GROOTHANDEL IN GEBRUIKTE BANDEN
GELEGEN IN VLAANDEREN
Omschrijving en activiteit
Dit bedrijf is actief als groothandel in gebruikte banden, vnl voor wagens, maar eveneens voor
vrachtwagens.
Ook niet-courante nieuwe banden, alsook speciale maten (bvb voor militaire voertuigen) en gebruikte
velgen (in set) worden soms in het assortiment opgenomen, maar dit vertegenwoordigt slechts max.
2% van de totale omzet.
Leveranciers zijn enerzijds leasingmaatschappijen (vnl in België) en anderzijds afvalverwerkers en
bandenbedrijven/bandengroothandels (zowel in België, Frankrijk, Polen als Duitsland).
Er kunnen 2 types van klanten onderscheiden worden:
• garagisten en/of bandencentrales die ook 2de hands banden aanbieden
• grotere klanten die per vrachtwagen of container aankopen (zowel Europees als export buiten
Europa – vnl UK, Afrika en USA)
Naast de zaakvoerder werkt nog 1 FTE in loondienst – zij worden bijgestaan door een zelfstandige
dienstverlener op afroep.
Enkele financiële gegevens:
- omzet 300 à 350.000 EUR
- bruto-marge ca 56%
Er liggen momenteel ca 45.000 banden op voorraad.

Ligging
Dit bedrijf is gevestigd in een gehuurd magazijnencomplex in Vlaanderen.
Beschikbare oppervlakte is ca 3.900 m² binnen + buitenterrein van ca 1.500 m².

Juridische structuur
De uitbating van deze activiteit gebeurt via een NV.
De grond + gebouwen worden gehuurd.
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Sterktes
Zeer ruime voorraad aan banden
Jarenlange kennis van de markt
Niet-locatiegebonden activiteit
Goede sortering van de aangeboden banden
Goede kwaliteit van de aangeboden banden
Leveren van goede service + afspraak = afspraak

Over te nemen
Er wordt de mogelijkheid geboden om de volledige exploitatie over te nemen, via een
aandelentransactie (share-deal) of via een handelsfondstransactie (asset-deal).
De huidige eigenaar is bereid om de overnemende partij gedurende een af te spreken periode te
begeleiden om kennis & contacten mee over te dragen.
Een grondige kennis van het Nederlands, Frans en Engels is zeker aan te bevelen.
Alle aankoop-modaliteiten zijn te bespreken.
Interesse ?
Finactor is een volledig onafhankelijk advieskantoor gespecialiseerd in de begeleiding bij de verkoop
en aankoop van handelszaken en KMO’s in België,
alsook bij de realisatie van vastgoedprojecten en de verkoop van vastgoed in België en het buitenland.
Aarzel niet om ons te contacteren indien uzelf of één van uw relaties geïnteresseerd kan zijn in
bovenstaand aanbod of indien u een vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst in het kader van de
eventuele verkoop van uw handelszaak of KMO of vastgoed.
Bij verdere interesse kan een gedetailleerd overname-memorandum ter beschikking gesteld worden.
Neem hiervoor contact op met:
Hans Certyn
hans@finactor.be
+32 (0)497 26 99 37
Tweebruggenstraat 32 / 0301 – 9160 Lokeren
www.finactor.be
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