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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
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Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste vragen in dit examen gaan over Vanderlist BV. 
 

 

 

 
Vanderlist verkoopt bijna alles op het gebied van 
caravans, kamperen en sport. 

 
 

 
1p  1 Vanderlist ontvangt een inkoopfactuur.  

Aan wie moet hij deze factuur betalen? 
A aan de klant 
B aan de leverancier   
C aan de vertegenwoordiger 
 
 

1p  2 De receptie van Vanderlist ontvangt een prijslijst van een leverancier. 
Naar welke afdeling moet de receptie de prijslijst sturen? 
A naar de afdeling Boekhouding 
B naar de afdeling Inkoop   
C naar de afdeling Magazijn 
 
 

1p  3 Vanderlist ontvangt een aanbieding van een leverancier. 
Daarin staat: 'aanbieding vast, mits onverkocht'. 
Wat bedoelt de leverancier hiermee? 
A De aanbieding geldt zolang het artikel in voorraad is.   
B De aanbieding is één week geldig. 
C De voorraad is tijdelijk uitverkocht, maar de aanbieding blijft geldig. 
 
 

2p  4 Volgens de wet moet Vanderlist zorgen voor een gezonde werkomgeving voor zijn 
werknemers. 

 Hoe heet deze wet? 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  5 Je moet uit een bestand alle leveranciers van campingartikelen verzamelen. 
Is dat archiveren, coderen of selecteren? 
A archiveren 
B coderen 
C selecteren   
 
 

1p  6 Veel rekenmachines werken op batterijen. 
Wat mag/moet Vanderlist met de oude, gebruikte batterijen doen? 
A gewoon in de prullenbak gooien 
B in een plastic zak bij het huisvuil zetten 
C inleveren bij een verzamelpunt   
 
 

1p  7 Vanderlist krijgt soms goederen geleverd waarvoor hij geen verzendkosten hoeft te 
betalen. 
Hoe noem je zo'n levering? 
A franco   
B loco 
C onder rembours 
 
 

1p  8 Tegelijk met de ontvangst van goederen krijgt de afdeling Magazijn een  
A magazijnbon. 
B orderbevestiging. 
C pakbon.   
 
 

1p  9 Een magazijnmedewerker controleert ontvangen goederen. Alles is in orde. 
Welke bon moet hij nu invullen? 
A de magazijnafgiftebon 
B de magazijnontvangstenbon   
C de magazijnorderopdrachtenbon 
 
 

3p  10 Hieronder staan de voorraadgegevens van een artikel: 
 
minimumvoorraad  10 stuks 
maximumvoorraad  75 stuks 
(de maximumvoorraad is ook de gewenste voorraad) 
besteleenheid   1 stuk 
saldo per 10 maart    6 stuks 
 

 Bereken hoeveel stuks de afdeling Inkoop nu moet bestellen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  11 Vanderlist ontvangt een factuur van € 300,- exclusief 19% BTW. 
Wat is het BTW-bedrag van deze factuur? 
A €   27,- 
B €   57,-   
C € 243,- 
D € 357,- 
 
 

1p  12 Aan het einde van het eerste kwartaal staat in de boekhouding van Vanderlist: 
 
BTW over de inkopen € 142.500  
BTW over de verkopen € 180.500 
 
Welk BTW-bedrag moet Vanderlist na verrekening over dit kwartaal afdragen?  
A €   38.000 
B € 142.500 
C € 180.500 
D € 323.000 
 
 

1p  13 Vanderlist koopt regelmatig grote hoeveelheden bij leverancier Cramer BV. 
Daarom geeft Cramer hem korting. 
Hoe heet zo'n korting? 
A goederenkorting 
B handelskorting 
C kwantumkorting   
 
 

1p  14 Vanderlist berekent op zijn facturen een toeslag om zijn klanten op tijd te laten betalen. 
Dat is een toeslag wegens  
A administratiekosten. 
B kredietbeperking.   
C telefoonkosten. 
 
 

1p  15 Vanderlist wil zijn totale schuld aan leveranciers berekenen. 
Welke saldilijst(en) moet hij dan gebruiken? 
A alleen de saldilijst crediteuren 
B alleen de saldilijst debiteuren 
C de saldilijst debiteuren en de saldilijst crediteuren 
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2p  16 Vanderlist moet in 2003 vooral in de maand juni veel caravans afleveren. 
Dat doet hij alleen op werkdagen, niet in de weekeinden en ook niet op 9 juni  
(tweede Pinksterdag). 
 

 Op hoeveel dagen in juni 2003 levert Vanderlist wel caravans af? 
 Gebruik de kalender hieronder. 
 

JUNI 2003 
M D W D V Z Z 
        1 

  2  3   4   5   6   7   8 
  9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       

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

2p  17 Vanderlist levert in juni 2003 elke werkdag 3 caravans af. 
Hij geeft bij elke caravan een beschermhoes voor de trekhaak cadeau. 

 Bereken hoeveel beschermhoezen Vanderlist in juni 2003 cadeau geeft. 
 

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

 
3p  18 Vanderlist heeft bij Snelder BV caravantrapjes besteld. 

Hieronder staat de kopie-inkooporder. 
 

kopie inkooporder Vanderlist 
aantal 

 
80 

 
25 

artikelnr. 
 
377699 
 
377658 

omschrijving 
 
caravantrap verzinkt, inklapbaar, 
treemaat 45 x 27 cm 
caravantrap verzinkt, inklapbaar,  
dubbele tree, treemaat 45 x 27 cm 
 

bedrag per stuk 
 

€ 25,00 
 

€ 54,25 
 

 
 Bereken het totaalbedrag van deze bestelling. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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5p  19 Vanderlist ontvangt de volgende orderbevestiging van Snelder BV. 
 

 
orderbevestiging Snelder BV 

 
Hierbij bevestigen wij de volgende bestelling: 
artikelnr. 
 
377699 
 
377658 

aantal 
 
80 
 
25 

omschrijving 
 
caravantrap verzinkt, inklapbaar,  
treemaat 45 x 27 cm 
drukregelaar voor butaangasfles, 
automatische omschakeling  

bedrag per stuk 
 

€ 25,00 
 

€ 54,25 
 

 
levering in week: 13 
 
De goederen worden franco bij u afgeleverd. 

 
 Vergelijk de kopie-inkooporder uit de vorige opgave met de orderbevestiging en  

vul op de volgende pagina in: 
- de aantallen 
- de artikelnummers 

 - de omschrijvingen. 
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kopie inkooporder Vanderlist orderbevestiging Snelder 

aantal artikelnr. omschrijving aantal artikelnr. omschrijving 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

1p  20 Waar moet de afdeling Inkoop verschillen melden tussen een kopie-inkooporder en 
een orderbevestiging? 
A bij de afdeling Magazijn 
B bij de afdeling Verkoop 
C bij de leverancier   
 
 

2p  21 Leverancier Snelder zegt: 
"Onze orderbevestiging geeft aan wat Vanderlist bestelde. 
Vanderlist heeft dus een fout gemaakt in zijn bestelling." 

 Welke fout heeft Vanderlist gemaakt als Snelder gelijk heeft? 
 

.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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7p  22 Op 10 maart 2003 zijn er 95 beschermhoezen in voorraad. 
Het magazijn bestelt er nog 100 bij. 
Het artikelnummer is 16283-03. 
De inkoopprijs is € 8,20 per stuk. 
Het inkoopnummer is I-348. 
De leverancier is crediteur 1400.815. (Zie de crediteurenlijst) 

 
CREDITEURENLIJST 

 
 

 Vul de bestelling van het magazijn hieronder in. 
 Gebruik je eigen naam en geef het formulier volgnummer 107. 
 
 

 
 

intern bestelformulier 

datum:  
 
 

behandeld door: 
 

volgnummer: 
 

 
artikelnr. 

 
omschrijving 

in 
voorraad

bestel-
aantal

 
naam leverancier 

prijs 
in € 

 
inkoopnr. 

       

       

 
 

cred.nr naam, adres,  
pc + woonplaats 

bijzonderheden tel. en fax.  bankrek. nr.

1400.814 
Ten Velde 
Amsterdamse Dijk 420 
1828 PK HALFWEG 

 tel.: 020-38 55 736 
fax: 020-38 55 600 P 4188734 

1400.815 
Cramer BV 
Bloemstraat 116 
1016 KZ AMSTERDAM 

contactpersoon 
dhr.  
Pierre le Grand 

tel.: 020-77 01 907 
fax: 020-77 33 444

P   738399 

1400.816 
Van Vliet, electra  
J.P. Coenstraat 82a 
3935 RS UTRECHT 

contactpersoon 
dhr.  
J. van den Letse

tel.: 030-62 93 355 
fax: 030-62 98 000  

59.23.45.771 
P 4372855 
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4p  23 Vanderlist ontvangt van de Postbank afschrift 38 van zijn girorekening. 
Daarin staat onder andere: 
 

25-03-2003 factuur F 301 De Jong AF                € 521,95 
 

 Verwerk dit gegeven hieronder op de crediteurenkaart van De Jong. 
 

CREDITEURENKAART 

crediteurnummer: 1400.822 

 
 
 
 
 
 e-mail: 

naam: 
De Jong 

pc + woonplaats: 
3871 KF  HOEVELAKEN 

straat: 
Veenwal 36-37 

telefoon: 
033 - 258 3851 

 mutatie in € saldo in € 

datum omschrijving debet credit  

10-03 saldo  2.700,50 2.700,50 

11-03 F 343  1.482,74 4.183,24 

     

     

 
 

3p  24 Vanderlist betaalt per bank een factuur van $ 3.000,-. 
De koers van de dollar is € 1,05 - € 1,13. 
De bank rekent voor deze betaling € 7,- kosten. 

 Bereken het bedrag in euro's dat de bank van de rekening van Vanderlist afschrijft. 
 

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

1p  25 Vanderlist vergeet een factuur te betalen. 
Hoe heet het bericht waarmee de leverancier hem laat weten dat hij nog niet heeft 
betaald?  
A aanmaning  
B brief 
C rekening 


