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OVER TE NEMEN  

Zeer rendabele grote bakkerij  - Oost-Vlaanderen (ref. BAK-11-2018) 

Omzet >1 miljoen €, Personeel 9 VTE 

100% aandelenverkoop – al of niet met  winkelpand en bedrijfsgebouwen 

  

De bakkerij heeft een uitgebreide keuze van zelfbereid brood, pasteigebak en confiserie en is 

gelegen aan de rand van de Vlaamse Ardennen en in de Denderstreek (driehoek Aalst-Ninove-

Zottegem) 

 

Het assortiment omvat: 

- Witte en speciale broden, speciale bruine broden, broodjes, koffiekoeken, belegde broodjes, 
quiches e.d.m.; 

- Drooggebak/bavarois, gelegenheidstaarten, slagroom- en boterroomgebakjes; 

- Chocolade, pralines, koekjes, andere lekkernijen  (marsepein e.d.m.), jenever… 

 

Het assortiment is klassiek doch uitgebreid, evenwel zonder toegevingen te doen aan kwaliteit. Zo 

worden iedere dag 22 soorten brood aangeboden.  30% van de omzet wordt gerealiseerd via de 

verkoop van een specialiteit uit de streek. 

Anno 2018 is ook het atelier helemaal mee met zijn tijd en uitgerust met de nodige machines om 

enerzijds efficiënt en kostenbesparend te werken. De laatste tien jaar werden investeringen 

uitgevoerd voor een bedrag van 450.000 EUR. Er werken 9 voltijds equivalenten, waarvan 4 

bakkers (voltijds waarvan 1 banketbakker en 1 hulpbakker) en 6 winkelbedienden (deeltijds). 

Mooi winkelpand en bedrijfsgebouwen, eigendom van de over te nemen vennootschap, al of niet 
inbegrepen in de overname,  met sterk geautomatiseerd productie-apparaat en uitgebreide 
parkeermogelijkheid,  



 
2 

De zakelijke en commerciële inzichten van de zaakvoerders hebben ertoe geleid dat de bakkerij  

uitgegroeid is tot een groeiende rendabele KMO, een autoriteit in de sector waarin zij actief zijn. 

 

 

De voordelen kunnen als volgt samengevat worden: 

• autoritaire positie van de bakkerij; situeert  zich in het dichtsbevolkte gebied van de 
gemeente (20.000 inwoners) met een relatief beperkte concurrentie. De 
bevolkingsaangroei is positief en eerder aan de hoge kant; 

• Specialisatie, klantenbinding, vakkennis (ambacht), beleving en service (personeel, 

persoonlijke bediening) staan centraal; 

• sterk winstgevend bedrijf/sterke balansstructuur; 

• sterke automatisering van het productieproces; 

• Aantrekkelijk pand met smaak en sfeer ingericht, centraal gelegen met veel 
parkeergelegenheid; 

• Maken een diversheid van producten, uitgebreid assortiment, dagelijks 

 

 

De bakkerij is een sterk groeiende, rendabele zaak met een omzet van meer dan 1 miljoen €, en een 
EBITDA marge van 30%. 

 

 

Gezien de huidige eigenaars van mening zijn dat zij zich - na jarenlange uitbouw van de zaak – als 

entrepreneur maximaal gegeven hebben,  hebben zij beslist uit te kijken naar een overnemer. Het 

pand en de activiteit worden – via een verkoop van aandelen - te koop aangeboden aan een 

overnemer. De overnemer krijgt een volledig uitgeruste productie-apparaat en een zeer gezond en 

rendabel bedrijf in handen. De zaak is in die mate georganiseerd dat mits de nodige ondersteuning 

van de huidige eigenaars, een overnemer zich vrij snel kan inwerken in de verdere ontwikkeling van 

de zaak. 

 

 

 

* 

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 

mailto:varafin@telenet.be
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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. 

  

 


