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Acquisition Profile – bewakings- en 
beveiligingsonderneming (“Onderneming”) 

< 1.000.000 omzet – 10-20 FTE – EBITDA-marge >15% 

     Vlaanderen 

 
 
De Onderneming is een familiebedrijf, actief in de bewakings- en beveiligingssector. 
Veiligheid, professionaliteit, discretie, sociaalvaardig, vriendelijkheid en flexibiliteit zijn de 
keywoorden van het bedrijf. De onderneming kende een sterke groei en groeide uit tot 
een gevestigde waarde in de sector. 
 

 
 
De Onderneming:  
 

✓ is enerzijds ontstaan als antwoord op de vraag in de bewakingssector naar 
Veiligheid, professionaliteit, discretie, sociaalvaardigheid, vriendelijkheid en 
flexibiliteit; 

 

✓ De activiteiten kunnen meer specifiek worden onderverdeeld in twee 
deeldomeinen: 
 
- Statische bewaking, zoals industriële bewaking, receptiediensten en 

winkelbewaking; 
 

- Mobiele bewaking zoals patrouilles, collectieve bewaking binnen 
bedrijventerreinen en mobiele interventiediensten. 

 
✓ De locatie kan verplaatst worden, aangezien deze van ondergeschikt belang is; 

 
 
De markt wordt beheerst door een zestal grotere spelers actief in België, waarvan 
drie multionationale spelers Securitas, G4S en Seris. Twee Belgische 
ondernemingen Fact Group en Protection Unit hebben eveneens een 
voorname plaats ingenomen in de sector. Daarnaast hebben zich facilitaire 
dienstverleners ISS, Trigion (Facilicom group) en zeer recent SODEXO op deze 
markt geworpen. 
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Niettegenstaande de concurrentie van grote internationale spelers, ondervindt de 
onderneming geen noemenswaardige concurrentie in haar activiteitsgebied 
(Vlaanderen). 
 
Klantenbinding, professionaliteit en service (persoonlijke aanpak) staan centraal; 
De Onderneming heeft dan ook een trouw en gediversifieerd klantenbestand; 
 
De "Barriers to Entry" zijn groot op de Belgische markt gezien vergunningsplicht, 
opleidingseisen personeel en controles; 

 
 
 

✓ De zaakvoerder, die de algemene leiding van de zaak op zich neemt, heeft de 
leiding over een twintigtal medewerkers. 
 

 

✓ De Onderneming is een sterk groeiend, zeer rendabel bedrijf, met duidelijk 
groeiperspectieven. 

✓ Omzet < 1.000.000 EUR – EBITDA -marge >15% - FTE 10-20 personen 

 

 

e 

Alle mededelingen, vragen en verzoeken om informatie met betrekking tot 

het informatie memorandum of een mogelijke transactie moeten worden 

gericht aan: 

 
 

 Piet Van Raes 

 

 

 

  

 Lauwstraat 55A, 

B-9051 Sint-Denijs-Westrem 

Belgium 

Tel.: +32 – (0)495 57 99 36 

      varafin@telenet.be 

Disclaimer :  

The information in this document (the ‘Document’) or any other written or oral communication transmitted to a 
recipient in the course of the evaluation, analysis and negotiation process (the ‘Process’) is and shall remain 
strictly confidential and may not be used, disclosed, reproduced or distributed without written prior permission 
of VARAFIN BVBA (“VARAFIN”) or the Company. 

This Document does not constitute an offer or invitation to the public to subscribe for shares or otherwise invest 
in the Company and is being transmitted to a limited number of recipients for the sole purpose of assisting 
them in evaluating a potential investment in the Company.  Interested parties should at all times and in any case 
conduct their own analysis and assessment  to decide to invest or not. 

This Document has been prepared by VARAFIN based on information received by the management or 
advisors of the Company.  No representation or warranty is made by VARAFIN or the Company as to the 
accuracy, reliability or completeness of this Document. 

VARAFIN and the Company reserve the right to negotiate with one or more parties at any time and to enter into 

a definitive agreement with any other party without prior notice to the recipient of this Document.  VARAFIN 
and the Company reserve the right to terminate at any time the further participation in the 
Process by any party and to modify any procedure related to this Process without disclosing any 

reason therefore.  In transmitting this Document VARAFIN and the Company do not undertake any obligation to 
provide the recipient with access to any additional or updated information or to conduct any further discussions 
or negotiations. 

  

 

ORGANISATIE 

FINANCIALS  

mailto:varafin@telenet.be

