
 
  

                                            OVER TE NEMEN – VLAANDEREN 

Transportbedrijf -  (Company of Onderneming) 

Verkoop aandelen/handelsfonds 

omzet 2,5-2,7M EURO  

 

De Onderneming is een familiebedrijf, reeds decennialang actief in de transportsector. 

Veiligheid, professionaliteit en flexibiliteit zijn de keywoorden van het bedrijf.  De 

onderneming groeide uit tot een gevestigde waarde en een betrouwbare partner in de sector. 

Sterke reputatie. 

 

Het bedrijf richt zich in hoofdzaak tot de containertransporten nationaal met focus op: 

- zoveel mogelijk met geladen containers rijden. Zulke combinaties verhogen sterk het 

rendement; 

- regio: Oost- en West-Vlaanderen vanuit Antwerpen en Zeebrugge; 

- klanten: Industrie en expediteurs die met zee containers werken 

 

De Onderneming is schuldenvrij en in het bezit van een 16-tal trekkers en 31-tal opleggers, 

en is verder goed geëquipeeerd. 

 

De sterkte van de Onderneming is transport planning op korte tot middellange afstand. 

 

Het onderhoud van de trekkers en opleggers worden binnen het bedrijf uitgevoerd door een 

eigen mechanieker. 

 

 
De onderneming kende een stabiele omzet gedurende de drie laatste jaren: 

 

 

De huidige zaakvoerder/eigenaar heeft beslist uit te kijken naar een overnemer gezien zijn 

pensioenleeftijd en de activiteit te koop aan te bieden aan een overnemer. Teneinde de 

continuïteit van de onderneming te garanderen, werd beslist om het verkoopsproces in gang 

te zetten.  

 

De overnemer krijgt een gezonde zaak – met een soliede basis -in handen met duidelijk 

groeiperspectieven.  
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Bent u geïnteresseerd in deze onderneming ? Neem gerust met ons contact op. 

 

All communication, inquiries and requests for information relating to the Information 

Memorandum or to a possible transaction involving the Company should be addressed 

to: 

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. 
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