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tijdvak 1

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 24 mei

11.30 – 13.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heelfords is een filiaalbedrijf. Heelfords heeft een groot aantal winkels in het hele 
land. In die winkels worden fiets- en vrijetijdsartikelen en autoaccessoires 
verkocht. In iedere winkel heeft Heelfords een reparatie-afdeling voor fietsen. Het 
hoofdkantoor en het centrale magazijn zijn in Deventer gevestigd. 

 
 
 

1p  1 Hieronder staat het ‘herkenningsteken’ van Heelfords.  
 

  
 
 
 

 
Hoe noemen we dit teken? 
A icoon 
B imago 
C logo 
D pictogram  
 

1p  2 Heelfords verkoopt onder andere racefietsen. 
Welke manier van verkopen is het meest geschikt voor de verkoop van racefietsen? 
A party-selling 
B persoonlijke verkoop 
C zelfbediening 

 
1p  3 Bij Heelfords worden artikelen zoals fietsen, fietsdragers en banden, buiten vóór de 

winkel gezet. 
Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort het buitenzetten van artikelen? 
A plaats 
B presentatie 
C product 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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1p  4 Het personeel van Heelfords draagt bedrijfskleding. 
Bedrijfskleding is een onderdeel van 
A de huisstijl. 
B een rage. 
C een trend. 

 
1p  5 Welke drie BTW-tarieven worden in Nederland gehanteerd? 

A 0%-tarief 6%-tarief  17,5%-tarief 
B 0%-tarief 6%-tarief  19%-tarief 
C 0%-tarief 7%-tarief  19%-tarief   
 

1p  6 Een klant rekent af met een biljet van € 20,-. De kassamedewerker stopt dit biljet 
zichtbaar voor de klant achter een klem en geeft de klant het wisselgeld terug. Daarna 
doet hij het biljet van € 20,- in de kassa. 

 Geef één reden waarom de kassamedewerker ervoor zorgt dat het biljet voor de klant 
zichtbaar blijft. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  7 De kassamedewerkers bij Heelfords moeten bij het afrekenen zo weinig mogelijk munten 
teruggeven. 
Een klant rekent een bus olie van € 7,32 af. Hij geeft een biljet van € 10,-. 

 Noteer in onderstaande tabel het aantal munten dat de kassamedewerker teruggeeft.  
 

aantal munten van 

  € 0,01 

  € 0,02 

  € 0,05 

  € 0,10 

  € 0,20 

  € 0,50 

  € 1,00 

  € 2,00 
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1p  8 Bij Heelfords wordt regelmatig met creditcard, pinpas en chipknip betaald. 
Met welke betaling is de kassa-afhandeling voor Heelfords het snelst? 
A met een chipknip 
B met een creditcard 
C met een pinpas 
 

1p  9 Een moderne kassa heeft een electronisch leesapparaat waarmee de EAN-code van de 
artikelen wordt gelezen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Hoe heet dit apparaat? 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  10 Hieronder staat een afbeelding van een EAN-code. 
 
 
 
 
 
 

 Noem twee zaken waarover de EAN-code informatie geeft. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  11  
 

KLANTENKAART        

AFDELING VERKOOP 
 
 
Firmanaam:  Van Beveren Contactpersoon:  G. Versluis 
Adres:   Homeruslaan 49 Debiteurennummer: 13263 
Postcode:  3581 MD 
Woonplaats: Utrecht 

Leveringsvoorwaarden: 
binnen 30 dagen na orderdatum 

Tel.nummer: 030-2635962 Betalingsvoorwaarden: 
binnen 30 dagen na factuurdatum  

 Kortingspercentage: 3% 
 
 
Datum Ordernummer Bedrag Totaal 

2 april V-036 € 1.346,78 € 1.346,78 
5 april V-048 €    694,49 € 2.041,27 
9 april V-059 €    992,45 € 3.033,72 

    
    
 
 

 Voor welk bedrag heeft Heelfords op 5 april goederen aan Van Beveren verkocht? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  12 Gemiddeld staan de artikelen bij Heelfords twee maanden in de winkel. Sommige 
artikelen zijn echter moeilijk verkoopbaar en staan veel langer in de winkel.  
Hoe noemt men deze artikelen? 
A liggenblijvers 
B roestartikelen 
C winkeldochters 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 13, 14 en 15. 
 
 
 
HUISREGELS 
 
 
 
Afroombox: − Alle bankbiljetten vanaf € 50,- moeten onder de blauwe 

lamp en daarna in de afroombox. 
− Alle cadeaubonnen die worden ingenomen gaan in de  

afroombox. 
 

Kleding/uiterlijk: − Een Heelfordsmedewerker moet de door Heelfords 
verstrekte kleding dragen. 

− Een Heelfordsmedewerker draagt geen sportschoenen. 
− Een Heelfordsmedewerker draagt geen zichtbare piercings. 
 

Diefstal: − Bij geconstateerde diefstal volgt ontslag op staande voet. 
 

 
 
1p  13  Waarom moeten bankbiljetten vanaf € 50,- onder de blauwe lamp? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  14  Noem één reden waarom de ingenomen cadeaubonnen in de afroombox gaan. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  15  Noem één reden waarom een medewerker van Heelfords geen zichtbare piercings 
mag dragen. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Gebruik onderstaande voorraadkaart voor het beantwoorden van de vragen 16 en 17. 
 

1p  16  
 

 
       VOORRAADKAART 

 
Artikelnummer: 62.780.001                                              Omschrijving: regenpakken 
 
Minimumvoorraad: 20                                                       Inkoopprijs: € 18,50 
 
Maximumvoorraad: 75                                                      Verkoopprijs: € 33,95 
 
Datum Omschrijving Bij Af Saldo 
1 maart 2004 transport   34 
3 maart 2004 Vk 326  2 32 
4 maart 2004 Vk 358  3 29 
     
 
Hierboven staat een voorraadkaart van Heelfords. 
Op 5 maart 2004 telt een medewerker de voorraad regenpakken. 
In de winkel hangen 23 regenpakken en in het magazijn bevinden zich 5 regenpakken. 

 Bereken het voorraadverschil.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

 
2p  17  Is dit voorraadverschil positief of negatief? Verklaar je antwoord. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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2p  18  
VERKOOPFACTUUR 

 
Gerrits Rijwielspecialist 
Wulpdonk 12 
5412 CM  Veghel 

  

 
debiteurennummer 
13191 

factuurnummer  
Fac1138 

ordernummer 
VK1269 

uw kenmerk 
HF-0437 

 
 
 factuurdatum: 12 maart 2004 
 

artikelnr. 
 

aantal 
geleverd 

omschrijving prijs per eenheid totaal netto 

6629 
 

3 
 

damesfiets Sorano 
 

€ 479 
 

00 
 

€ 1.437 00 
 

6388 7 
 

city hopper Kyoso 
 

€ 269 
 

00 € 1.883 
 

00 

 
 

totaal goederen 
€ 3.320,00 

 

    korting ..…% 
n.v.t. 

bedrag korting 
n.v.t. 

 

 
 
 

3% administratiekosten 
€ 99,60 

vrachtkosten 
n.v.t. 

 

btw 19%  
€ 649,72 

 
 

factuurbedrag 
 

 

 
 Bereken het factuurbedrag van deze factuur. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  19 De winkelprijs van een fietscomputer is € 16,76 (exclusief BTW). 
Deze fietscomputer is ingekocht voor € 9,25. 

 Bereken de brutowinst. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  20 Heelfords wil een autoradio en cd-speler, waarde € 495,-, bij een klant laten bezorgen. 
Heelfords wil dat de klant aan de chauffeur van het expeditiebedrijf betaalt. 
Hoe moet Heelfords dit pakket versturen? 
A aangetekend 
B onder rembours 
C per expresse 
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werkplaatstarieven 2004 (inclusief BTW) 
Codenr. Omschrijving Toerfiets ATB-fiets 
 
BANDEN 
800.170-0 Reparatie binnenband voor/achter €  5,95 €   6,95 
800.172-8 Vervangen voorband binnen/buiten gewone naaf €  5,95 €   6,95 
800.172-8 Vervangen voorband binnen/buiten trommelnaaf €  5,95 ------- 
800.173-7 Vervangen achterband binnen/buiten alle naven €  6,95 €   7,45 
 
KETTING 
800.291-7 Spannen & smeren €   4,50 €   4,95 
800.292-6 Vervangen, pasmaken, spannen naafversnelling € 11,50 -------- 
800.293-5 Vervangen, pasmaken, spannen derailleur €   7,95 €   8,95 
802.138-7 Vervangen pignon/cassette  € 11,50 € 11,95 
 
VERLICHTING 
800.313-7 Koplamp vervangen €  2,95 €   3,25 
800.312-8 Achterlicht vervangen €  3,95 €   4,95 
800.314-6 Dynamo €  2,95 €   3,35 
800.315-5 Koplampsnoer door stuur €  5,50 ------- 
800.316-4 Achterlicht buiten om frame €  5,50 €   6,50 
800.296-2 Achterlichtsnoer door frame €  8,95 €   8,95 
800.317-3 Lamphaak op balhoofd €  4,50 €   5,25 
------------ Lampje vervangen voor/achter Service Service 
------------ Koplampsnoer buiten om frame Service Service 
------------ Batterij verlichting voor/achter Service Service 
 

3p  21 Hierboven staan de werkplaatstarieven van Heelfords. 
Een klant heeft van zijn toerfiets de achterband versleten. De band moet vervangen 
worden. Bovendien moet de ketting gespannen en gesmeerd worden. 

 Bereken hoeveel de klant voor deze werkzaamheden moet betalen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  22 De klanten vinden Heelfords klantvriendelijk, betrouwbaar en niet duur. 
Het beeld dat de klanten van Heelfords hebben, is 
A de huisstijl. 
B de lay-out. 
C het imago. 
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1p  23 Heelfords koopt fietsen bij een bekende fietsenfabrikant. Heelfords verkoopt deze fietsen 
goedkoper onder de eigen merknaam Tempo. 
Het merk Tempo is een 
A A-merk. 
B B-merk. 
C fabrieksmerk. 

 
1p  24  

 
 
Hierboven staat een foto die in de winkel van Heelfords is gemaakt.  
Hoe noemt men de manier van presenteren van de autowieldoppen? 
A diagonale presentatie 
B horizontale presentatie 
C verticale presentatie 
 

1p  25 Heelfords heeft een aanbieding. 
 
 
 
 
 
 
 
Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort deze aanbieding? 
A plaats 
B presentatie 
C promotie 
 

1p  26 In de winkels van Heelfords is ook snoep te koop. 
Tot welk assortiment behoort dit snoep? 
A kernassortiment 
B randassortiment 
C standaardassortiment 

 

gratis fietshelm! 
bij de aankoop van  

een ATB-fiets 
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2p  27 Een verkoopmedewerker van Heelfords verkoopt aan een klant een nieuwe toerfiets. 
 Noem twee artikelen die bij deze verkoop in aanmerking komen voor bijverkoop. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  28 De week voor vaderdag is voor Heelfords een topweek. Er wordt dan veel omgezet. 
 Noem één reden waarom er dan veel wordt omgezet. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  29  

 
 
Hierboven staat een foto die in een winkel van Heelfords is gemaakt. 

 Welke twee vormen van beveiliging zijn op deze foto te zien? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  30 Een klant brengt bij Heelfords een artikel terug. De klant krijgt géén geld terug. Wel krijgt 
hij een bon waarmee hij een ander artikel kan uitzoeken. 
Hoe heet deze bon? 
A cadeaubon 
B kortingsbon 
C retourbon 
D tegoedbon 
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2p  31 Heelfords verkoopt ook autoradio’s. De inkoopprijs bedraagt  € 395,-. De opslag voor 
winst en kosten is 60% van de inkoopprijs. 

 Bereken de netto verkoopprijs. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Gebruik onderstaande tabel voor het beantwoorden van de vragen 32 tot en met 35. 
 

3p  32 Bij Heelfords wordt het aantal bezoekers dat in de winkel komt geteld. Hiervan wordt een 
tabel gemaakt. De tabel van week 18 is nog niet helemaal af. 

 Maak de tabel van week 18 af. Vul alle grijze vakken in. 
 

aantal bezoekers in week 18 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag totaal 

morgen ---- 517 467 309 322 431  

middag 428 313 539 461 481 649  

avond ---- ---- ---- ---- 333 ----  

totaal 428 830 1.006 770    

 
1p  33 Heelfords heeft één keer per week koopavond. 

 Op welke dag heeft Heelfords koopavond? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  34 Op donderdag koopt 30% van de bezoekers één of meerdere artikelen. 
 Bereken hoeveel bezoekers op donderdag in week 18 een aankoop gedaan hebben. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  35 Het aantal bezoekers dat op dinsdag in week 18 een aankoop doet is 249. De gemiddelde 
besteding per bezoeker is € 14,65. 

 Bereken de totale omzet op dinsdag in week 18. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

 
 
 
 
 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  36 Heelfords wil ook scooters gaan verkopen. 
Welk artikel is het meest geschikt voor bijverkoop bij een scooter? 
A een gevarendriehoek 
B een helm 
C een trekhaakdop 
 

2p  37 Bij Heelfords gebruikt men zowel themareclame als actiereclame. 
In onderstaande tabel staan twee reclame-uitingen. 

 Kruis in de tabel aan of hierbij sprake is van themareclame of actiereclame. 
 

reclame-uiting thema 
reclame 

actie 
reclame 

 
Bij aankoop van een scooter een helm cadeau 
 

  

 
Buitenbanden: 2 halen, 1 betalen 
 

  

  
1p  38 In de winkel van Heelfords staan accessoires. 

Wat is een voorbeeld van een accessoire? 
A een autoradio 
B een fiets 
C een kassa 
D een vitrine 
 

1p  39 Een klant kan bij Heelfords op verschillende manieren betalen.  
Bij welke manier van betalen moet de klant een handtekening zetten? 
A bij betalen met een chipknip 
B bij betalen met een creditcard 
C bij betalen met een pinpas 
 

1p  40 Heelfords plaatst regelmatig advertenties in plaatselijke kranten. 
Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort dit? 
A product 
B promotie 
C prijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


