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Examen VMBO-GL 

2007 
 
 
 

 administratie CSE GL 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 21 mei
9.00 - 11.00 uur
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Panic skate & snowboard shop 
 
 

 
Panic Skate & Snowboard Shop 
verkoopt skates, snowboards en 
accessoires.  
De winkel staat in Arnhem. 

 
De meeste van de volgende vragen gaan over Panic. 

 
4p 1 Je ingeleverde examen wordt beoordeeld op netheid en nauwkeurigheid. 

Let er (waar nodig) op dat je: 
− goed leesbaar schrijft; 
− geen fouten maakt bij het overnemen van gegevens uit de opgave; 
− bij optellingen de getallen netjes onder elkaar plaatst; 
− bij geldbedragen het €-teken vermeldt;  
− bij geldbedragen de cijfers achter de komma vermeldt;  
− geldbedragen correct afrondt op hele eurocenten. 
 

1p 2 Panic wil van twee nieuwe leveranciers een overzicht van hun prijzen en 
voorwaarden ontvangen. 
Panic stuurt de leveranciers een 
A bestelformulier. 
B inkooporder. 
C offerteaanvraag. 
D orderbevestiging. 
 

1p 3 In welke regel staan allemaal besteleenheden? 
A eerste keus, doos, meter, tweedehands 
B groen, meter, per stuk, per tien 
C liter, doos, zand, paal 
D zak, krat, per twaalf, per stuk 
 

1p 4 Welke betalingsvoorwaarde van een leverancier is voor Panic het meest 
gunstig? 
A à contant 
B binnen 14 dagen 
C binnen 30 dagen 
D vooraf 
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3p 5 Panic heeft aangepaste prijzen ontvangen van een leverancier. 
De leverancier geeft een korting op de inkoopprijzen van drie soorten skates. 
Bekijk de tabel. 
 
artikel inkoopprijs korting op de inkoopprijs 
skate Tecnica Phoenix €    90,00   5% 
skate Tecnica Tomcat €  110,00 4,5% 
skate Hypno Scout €  140,00 5,7% 

 
 Bereken de kortingen en de nieuwe inkoopprijzen en vul deze in op het overzicht 

in de uitwerkbijlage. 
 
 
De volgende twee opgaven horen bij elkaar. 
 

1p 6 Voor de afdeling Inkoop moet je een bestelling bij leverancier EeWee Optical 
doen. 
Bekijk het intern bestelformulier dat ‘s morgens voor een deel is ingevuld door 
een collega. 
 

 
INTERN BESTELFORMULIER 

datum: 
10-04-07 

behandeld door: 
KS 

volgnummer: 3 
 

artikel-
nummer 

omschrijving in 
voorraad 

aantal te 
bestellen 

leverancier prijs  
per stuk  

inkoop- 
ordernummer

0428 zonnebril 
Nike Monza 

2 8 1400.04 € 58,00    I- ………… 

0431 
zonnebril 
Carrera 
Flame 

0 10 1400.04 € 60,00    I- ………… 

0434 
zonnebril 
Carrera 
Secret 

2 8 1400.04 € 45,00    I- ………… 

 
Diezelfde middag handel jij deze bestelling verder af. 

 Vul het inkooporderregister in. 
 

4p 7 Maak nu de inkooporder in de uitwerkbijlage. 
Gebruik 
− de datum en het ordernummer van het inkooporderregister dat je hebt 

ingevuld. 
− de gegevens van het intern bestelformulier. 
Het adres van de leverancier is: 
Havenstraat 166, 1404 EN  BUSSUM. 
Onderteken de inkooporder met je naam en zet de afdeling erbij. 
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1p 8 Bekijk onderstaand gedeelte van een factuur. 
 
  totaalbedrag goederen: €  1.500,00

  btw-bedrag (19%): €     285,00 

  factuurbedrag: €  1.785,00  
 

betaling binnen 14 dagen 
bij betaling binnen 7 dagen mag 2% betalingskorting worden afgetrokken 

bij betaling s.v.p. debiteurnummer en factuurnummer vermelden 
 

 
De factuurdatum is 04-04-07. 
De klant betaalt deze factuur op 19-04-07. 
Welk bedrag moet/mag de klant betalen? 
A €  1.749,30 
B €  1.500,00 
C €  1.755,00 
D €  1.785,00 
 

1p 9 Er komt bij Panic een offerte-aanvraag binnen voor 100 paar rollerskates. 
Welke afdeling behandelt deze offerte-aanvraag? 
De afdeling 
A Facturering. 
B Inkoop. 
C Klantenservice. 
D Verkoop 
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4p 10 Onderstaand bestelformulier is bij Panic binnengekomen. 
 
 
BESTELFORMULIER 
 
 
 
 
 
 
Hiermee bestel ik de volgende producten uit de catalogus/website van Panic te 
Arnhem. 
 
aantal artikelnummer + omschrijving + kleur prijs per paar in €
10 8736      skates K2 Velocity 185,00 

  5 8739      skates K2 Velocity Lady 185,00 

 
 adresgegevens: afleveradres: 

(wanneer afwijkend van de 
adresgegevens) 

bedrijf  Skate-a-round  

naam, 
voornaam 

  

straat Donker Curtiusstraat 7-124  

postcode 1051 JL   

plaats AMSTERDAM  

telefoon 020-9681682  

 
Datum : 11-04-07 
Plaats : AMSTERDAM 
Naam : SKATE-A-ROUND 
Kenmerk nr. : B.005 
Handtekening : KH 
 
 
Maak voor Panic een orderbevestiging van bovenstaande bestelling van  
Skate-A-Round. 
− De levering zal binnen 15 dagen plaatsvinden. 
− De goederen worden franco geleverd. 
− Op deze bestelling wordt 2% korting gegeven. 
− Sluit af met je eigen naam en de afdeling die de bevestiging verstuurt. 
− De datum is 13-04-2007. 
− Het orderkenmerk van Panic is V-089. 
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4p 11 Bekijk de volgende bestelling. 
 
 
Skate-a-round 
Donker Curtiusstraat 7-124 
1051 JL  AMSTERDAM 
 
Datum: 13-04-2007    Orderdatum: 11-04-2007  
Kenmerk klant: B.005    Klantnummer: 1300.03 
Verkooporder: V-089 
 
aantal artikelnummer artikelomschrijving prijs per paar 

in € 
10 8736 skates Velocity 185,00 
  5 8739 skates Velocity Lady 185,00 

 
 
Maak met bovenstaande gegevens de magazijnopdrachtenbon. 
− bereken het goederenbedrag 
− op deze bestelling wordt 2% korting gegeven 
− bereken het kortingsbedrag 
− zet je paraaf bij de juiste afdeling 
 

1p 12 Aan welke afdeling geeft de debiteurenadministratie regelmatig een overzicht 
van nog openstaande rekeningen? 
Aan de afdeling 
A Facturering. 
B Inkoop. 
C Magazijn. 
D Verkoop. 
 

1p 13 De afdeling Inkoop van Panic ontvangt een aanmaning voor een nog niet 
betaalde inkoopfactuur. 
Welke afdeling binnen Panic kan controleren of de factuur wel betaald is? 
De afdeling 
A Boekhouding. 
B Facturering. 
C Inkoop. 
D Verkoop. 
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3p 14 Bekijk de voorraadlijst in de uitwerkbijlage. 
De laatste wijzigingen in de voorraad moeten nog verwerkt worden in het 
overzicht. 
− er zijn nog verkocht en geleverd: artikelnummer 8244 Salomon TR 7, 3 paar 
− er is retour gekomen van een klant: artikelnummer 8218 Tecnica Phoenix,  
 1 paar 
 

 Streep waar dat nodig is de voorraad door en verander deze in de juiste 
 voorraad. 
− Vul voor elk artikel de waarde van de voorraad in. 
− Vul de totale waarde van de voorraad in. 
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2p 15 Bekijk de pakbon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunststoffenfabriek Allplast, Fruitstraat 16, 8933 GR  LEEUWARDEN 
Tel. 058 – 29 13 080  Postbank 4028747 www.Allplast.nl 

 

PAKBON 
 

 
 

afleveradres: 
 
Panic Skate & Snowboard 
Jansplaats 9 
6811 GB  ARNHEM 
 

factuuradres: 
 
Panic Skate & Snowboard 
Jansplaats 9 
6811 GB  ARNHEM 
 
 
 

 
pakbonnummer 

25693 
 

verkoopordernummer 
VO-7812 

datum: 13 april 2007 

colli 
2 

debiteurnummer 
140183 

inkoopnummer klant 
I-067 

   
aantal artikelnummer omschrijving 

7  skates Salomon TR6 

   

   

 
 

 Verwerk de pakbon van de binnengekomen goederen op de magazijnkaart. 
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1p 16 Een medewerker van de afdeling Verkoop van Panic controleert of een afnemer 
korting krijgt op een bestelling. 
Waar kan de medewerker van Panic deze informatie vinden? 
Deze informatie kan hij vinden 
A in de crediteurenlijst. 
B in de debiteurenlijst. 
C op de klantenkaart. 
D op de leverancierskaart. 
 

2p 17 De afdeling Inkoop kan een artikel bij verschillende leveranciers kopen. 
De keuze voor een leverancier hangt af van de prijs waarvoor deze leverancier 
kan leveren. 
De afdeling Inkoop let bij de keuze ook op andere voorwaarden. 

 Schrijf twee andere voorwaarden op. 
 

2p 18 De afdeling Inkoop bestelt op 13 april zonnebrillen bij EeWee Optical. 
Bekijk het inkooporderregister. 
 

INKOOPORDERREGISTER bladnummer: xx 
datum inkoopordernummer naam crediteur crediteurnummer 

12-04-07 I-034 A. Dirkz Sport 1400.02 

13-04-07 I-035 EeWee Optical 1400.04 
    

 
De prijs van een zonnebril Ray Ban Pilot is € 35,00 exclusief btw. 
De afdeling Inkoop noteert op het intern bestelformulier nog enkele gegevens. 

 Vul deze gegevens op het intern bestelformulier in de uitwerkbijlage in. 
 

1p 19 Een medewerker van Panic maakt voor een klant een orderbevestiging. 
Welke twee documenten gebruikt hij daarbij? 
A de factuur en de order 
B de klantenkaart en de pakbon 
C de offerte en de order 
D de offerte en de pakbon 
 

1p 20 Een medewerker van de afdeling Inkoop van Panic wil weten of Panic recht 
heeft op een korting bij aankoop van een partij goederen. 
Waar kan hij deze informatie vinden? 
A in de crediteurenlijst 
B in de debiteurenlijst 
C op de klantenkaart 
D op de leverancierskaart 
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1p 21 Een medewerker van Panic maakt met een klant verkoopafspraken. 
In welk document noteert hij deze afspraken? 
A de debiteurenkaart 
B de factuur 
C de offerte 
D de pakbon 
 

1p 22 Bekijk de klantenomzetkaart. 
 

KLANTENOMZETKAART 
debiteurnummer: 1300.01 
naam:  Boersma Sport 
plaats:  Leusden 
 
datum ordernummer goederenbedrag totale omzet 

01-04-07 transport € 0,00 

    

    

    

 
Op 5 april verkoopt Panic een partij goederen aan Boersma Sport. 
Het goederenbedrag is € 420,00 (exclusief 19% btw).  
Hoe vult Panic deze verkoop met ordernummer V-0098 in op de 
klantenomzetkaart? 
 
A 
datum ordernummer goederenbedrag totale omzet 

01-04-07 transport € 0,00 

05-04-07 V-0098 € 420,00 € 420,00 

 
B 
datum ordernummer goederenbedrag totale omzet 

01-04-07 transport € 0,00 

05-04-07 V-0098 € 499,80 € 499,80 

 
C 
datum ordernummer goederenbedrag totale omzet 

01-04-07 transport € 0,00 

05-04-07 V-0098 € 420,00 € 499,80 
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5p 23 Panic wil het assortiment inline skates uitbreiden en vraagt bij leverancier  
Sports 4 All een offerte aan. 
Je werkt op de afdeling Inkoop van Panic en vraagt de offerte aan. 
Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig: 
− Leverancier Sports 4 All 
− Langezand 60 
− 8223 GW  LELYSTAD 
 

 Informeer naar de prijs van inline skates type Genesis van het merk Tecnica. 
Vraag of je korting kan krijgen bij een afname van 60 paar. Vraag naar de 
levertijd en eventuele bijkomende kosten.  

 De datum van de brief is 4 april 2007. Ons kenmerk is OFF024.  
 De contactpersoon bij Sports 4 All is de heer L. Koopmans. 
 Onderteken de brief met je naam en zet de afdeling erbij. 
 Schrijf de brief in correct Nederlands. 
 

3p 24 Bekijk het postbankafschrift. 
 
  

Afrekening Zakelijke GIROrekening
in euro’s 

Datum Girorekening Bladnr. Volgnr.
 

 

04-04-2007 3426135 1* 14

Vorig saldo

7.364,00

Totaal afgeboekt bedrag Totaal bijgeboekt 

bedrag

582,40 1.000,00
Nieuw saldo

  
PANIC 
JANSPLAATS 9 
6811 GB  ARNHEM 
 

7.781,60
Geboekt op Code  Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij

2 APR OV 7 642345771 BRUNOTTI OPTICS 582,40 
 
3 APR 

 
ST 

 DOETINCHEM FACTUUR 07161 
STORTING EIGEN REKENING 

 
1.000,00

Girofoon (026) 3 555  666 Klantenservice (020) 5 65 50 10 
Actueel saldo en bij- en afschrijvingen, 
dagelijks van 7.00 uur ’s ochtends tot 2.00 uur ’s nachts. 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

  
 

 Boek de betaling aan Brunotti Optics op de crediteurenkaart. 
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4p 25 Bekijk de debiteurenkaarten. 
 

DEBITEURENKAART  

debiteurnummer: 1300.01 

naam: 
Boersma Sport 

postcode en woonplaats:  
3899 GS  Leusden 

 mutatie 

datum omschrijving debet € credit € saldo €

01-04-2007 saldo 520,00  520,00

02-04-2007 factuur V7058 531,20  1.051,20

   

   

 
 

DEBITEURENKAART  

debiteurnummer: 1300.02 

naam:  
Sportstudio Oost 

postcode en woonplaats:  
6801 MK  Arnhem 

 mutatie 

datum omschrijving debet € credit € saldo €

01-04-2007 saldo 741,50  741,50

03-04-2007 B11, factuur V7049 430,50 311,00

   

   

 
 Verwerk de gegevens van de debiteurenkaarten in de saldilijst debiteuren en 

bereken de saldi en de totalen. 
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De volgende twee opgaven horen bij elkaar. 
 

1p 26 Bekijk de magazijnopdrachtenbon. 
   

MAGAZIJNOPDRACHTENBON 
debiteurnummer:  
1300.05 

contactpersoon: 
 

naam: 
Skatevereniging De Wieltjes 

 

adres: 
Mosterdhof 44 

postcode en woonplaats: 
6932 JS  Westervoort 

verkoopordernummer: 
V-07105 

orderdatum: 
2 april 2007 

datum: 
 

AFDELING VERKOOP MAGAZIJN 

artikel-
nummer 

artikelomschrijving aantal prijs per 
eenheid 

totaal geleverd 

8736 K2 Velocity 6 € 185,00  € 1.110,00  

8739 K2 Velocity Lady 8 € 185,00  € 1.480,00  

goederenbedrag 
 
€ 2.590,00 

korting 
 

15% 

administratiekosten 
 

€  xxxxxxx 

vrachtkosten 
 

€ 15,00 
  

 Welke afdeling maakt de magazijnopdrachtenbon? 
 

3p 27 Panic verleent 15% korting op het goederenbedrag. De vrachtkosten zijn voor 
rekening van de klant. Het btw-percentage is 19%. 

 Bereken met deze gegevens en de magazijnopdrachtenbon het factuurbedrag. 
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1p 28 Bekijk de factuur. 
 

 

Panic Skate & Snowboard Shop
Jansplaats 9

6811 GB Arnhem
(026) 351 41 81

Postbank P 3426135
Btw-nummer NL048911851B01

  

Boersma Sport 
Kosmonaut 8e 
3899 GS  LEUSDEN 
 

 

FACTUUR
debiteurnummer 
 
1300.01 

factuurnummer 
 
V-07092 

factuurdatum 
 
2 april 2007 

 
artikelnummer aantal omschrijving eenheidsprijs 

in € 
totaal netto

in € 

8240 6 Salomon TR6 160,00 960,00 

8244 2 Salomon TR7 205,00 410,00 

     

  totaalbedrag goederen: 1.370,00 
  btw-bedrag (19%) : 260,30 
  factuurbedrag: 1.630,30 

 

 
betaling binnen 14 dagen 

bij betaling s.v.p. debiteurnummer en factuurnummer vermelden 
 
 

onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Arnhem 
inschrijvingsnummer 18257567 

 
 
Panic boekt deze factuur in het grootboek op de rekening Debiteuren. 
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Op welke grootboekrekening is deze factuur juist geboekt? 
 
A 

GROOTBOEKREKENING DEBITEUREN 

datum omschrijving debet credit 
26 mrt - 1 apr tellingen € 4.837,00 € 1.250,00 
2 april 2007 VF-07092, Boersma Sport  € 1.630,30 
    
 
B 

GROOTBOEKREKENING DEBITEUREN 

datum omschrijving debet credit 
26 mrt - 1 apr tellingen € 4.837,00 € 1.250,00 
2 april 2007 VF-07092, Boersma Sport € 1.630,30  
    
 
C 

GROOTBOEKREKENING DEBITEUREN 

datum omschrijving debet credit 
26 mrt - 1 apr tellingen € 4.837,00 € 1.250,00 
2 april 2007 VF-07092, Boersma Sport  € 1.370,00 
    
 
D 

GROOTBOEKREKENING DEBITEUREN 

datum omschrijving debet credit 
26 mrt - 1 apr tellingen € 4.837,00 € 1.250,00 
2 april 2007 VF-07092, Boersma Sport € 1.370,00  
    
 

1p 29 Panic krijgt een bestelling binnen. 
Welke afdeling stelt de orderbevestiging op? 
De afdeling 
A Debiteurenadministratie. 
B Facturering. 
C Inkoop. 
D Verkoop. 
 

1p 30 Met welke voorwaarde stimuleert Panic de afnemer zo snel mogelijk te betalen? 
A franco 
B kredietbeperking 
C kwantumkorting 



 700015-1-639o 16 lees verder ►►►

De volgende drie opgaven horen bij elkaar. 
 

1p 31 Bekijk de brief. 
 

 
 
Wat moet in de brief staan bij  .…………..  ? 
A bestelling 
B offerte 
C order 
D orderbevestiging 
 

1p 32 Welke naam gebruiken we ook voor deze brief? 
A aanmaning 
B offerte 
C order 
D orderbevestiging 

 

 
Leusden, 8 april 2007 
 
Betreft: bestelling van artikelen 
Ons kenmerk: I-26582 
 Kosmonaut 8e 
  3899 GS  Leusden 
Aan: Panic 
 Jansplaats 9 
 6811 GB  ARNHEM 
 
 
Geachte meneer/mevrouw, 
 
Bedankt voor uw  ……….  O-040407 van 4 april jl. 
Naar aanleiding van deze ……….. willen wij graag de volgende artikelen bij u 
bestellen: 
 
Aantal Art.nr.  Omschrijving    Prijs 
 5 3237  zonnebril Polaroid Ivor   € 124,95 
 5 3286  zonnebril Ray Ban Pilot   €   82,11 
 5 3883  zonnebril Carrera Secret   € 105,91 
 
Wij hopen dat u bovenstaande artikelen zo spoedig mogelijk kunt leveren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Pascal Dame 
(afdeling Inkoop) 
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3p 33 Maak met behulp van de bestelgegevens de orderbevestiging voor  
Boersma Sport in de uitwerkbijlage. 
Verdere gegevens zijn: 
− ordernummer: V-215 
− klantnummer: 1300.01 
− datum orderbevestiging: 9 april 2007 
 

2p 34 Noem één leveringsvoorwaarde en geef een korte omschrijving van deze 
voorwaarde. 
 

1p 35 Een medewerker van de afdeling Verkoop maakt een orderbevestiging. 
Welk formulier voor intern gebruik maakt deze medewerker hierna? 
A de magazijnopdrachtenbon 
B de factuur 
C de offerte 
D de pakbon 
 

2p 36 Panic maakt een nieuwe leverancierskaart van Roll-on-roll-off.  
Over de leverancier zijn de volgende gegevens bekend. 
Het bedrijf is gevestigd aan Matlingeweg 113 te Rotterdam. 
De postcode is 3047 GR. Het telefoonnummer is (010) 463 68 54 en het 
faxnummer (010) 463 68 55. 
Orders kunnen ook doorgegeven worden op het volgende e-mail adres:  
Roll-on-roll-off@wanadoo.nl.  
De contactpersoon bij deze nieuwe leverancier is: Birgitte Schuurmans. 

 Vul deze gegevens in op de leverancierskaart.  
 

1p 37 Panic ontvangt een orderbevestiging van een leverancier. 
Met welk document controleert Panic deze orderbevestiging? 
A kopie-inkooporder 
B offerte 
C pakbon 
D vrachtbrief 
 
 


