
Javaplein 4 
1094HW Amsterdam 
www.bloemenoplocatie.nl 
www.urbanbloom.nl 

OMZET 2021 
Winkel: €171.350,- 
Webshop: €61.280,- 
Abonnementen: €38.745,- 
Bruiloften & Events: €28.536,- 
Totaal: ±€328.357- (37% groei) 

OMZET 2020 
Winkel: ±€136.732,- 
Webshop: ±50.605,- 
Abonnementen: ±38.030,- 
Bruiloften & Events: ±€19,490,- 
Totaal: ±€244.857,- 

VERWACHTE OMZET 2022 
Winkel: ±€194.000,- 
Webshop: ±66.000,- 
Abonnementen: ±60.000,- 
Bruiloften & Events: ±€60.000,- 
Totaal: ±€406.000,- 

Social Media 
Instagram: 7.068 volgers 
Facebook: 477 volgers 
Twitter: 623 volgers  

Bloemen op Locatie bestaat 
Sind 2005. Het bedrijf heeft 
verschillende business units 
waartussen veel synergie 
bestaat. 

De winkel (URBANBLOOM) 
De winkel is een van de 
bekende bloemenzaken van 
Amsterdam Oost en gericht 
op het midden en hoger 
segment. De winkel zit op 
het Javaplein, midden in de 
hippe Indische buurt van 
Amsterdam. 

Urbanbloom.nl 
www.urbanbloom.nl is een 
succesvolle webshop voor 
de locale Amsterdamse 
markt. ±4.000 bezoeken per 
maand. 

Events: (Bloemen op Locatie) 
Bloemen op Locatie is sinds 
2005 gespecialiseerd in 
bruiloften en events. 
Bloemen op Locatie is een 
vaste partner van veel 
bekende Amsterdamse 
evenementen- en 

trouwlocaties. In 2022 
verwachten we weer een 
stabilisatie van de markt en 
dus een flinke groei van de 
omzet voor events. 

Bloemenoplocatie.nl 
www.bloemenoplocatie.nl is 
een succesvolle website 
gericht op zakelijke diensten 
en evenementen- en locatie 
bloemwerk.  
Website ±11.800  bezoeken 
per maand. 

Abonnementen 
Het bedrijf heeft een 
interessant portfolio aan 
zakelijke en particuliere 
klanten die wekelijks 
bloemen ontvangen. 

Personeel 
Bloemen op Locatie heeft 
een aantal geweldige en 
getalenteerde bloemisten in 
dienst: 
Eveline: 35,5 u. (vaste dienst) 
Abigail: 34,5 u. (vaste dienst) 
Syleena: 8,5 u (tijdelijk) 

De boedel 
In de overname zitten de 
volgende goederen: 
• Gehele winkelinventaris 
• Gehele inventaris van opslag 
• 100% Elektrische bestelbus Nissan 

eNV200 
• URL’s + websites 

• www.bloemenoplocatie.nl 
• www.urbanbloom.nl 

• Social Media accounts 

Huisvesting 
Het winkelpand wordt 
gehuurd van De Alliantie 
(€1.481,86 per maand). 
(Waarborgsom: €4.600,-) 
Opslagcontainer 
(€215,62 per maand). 
(Waarborgsom: €500,-) 

Interesse? 
Indien u interesse heeft stuur 
dan een email met uw 
contactgegevens een een 
korte beschrijving van uw 
achtergrond naar: 
overname@bloemenoplocatie.nl 

Kijk ook op 
www.urbanbloom.nl/
bloemenwinkel-ter-
overname 

BLOEMEN OP LOCATIE 
Een veelzijdig bloemenbedrijf ter overname
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