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Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
GOUDASPORT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Henk van Leeuwen is eigenaar van sport- en campingwinkel Goudasport. Goudasport is 
een onderdeel van winkelketen Hollandsport. 
 
 

1p  1 Eén van de eisen van winkelketen Hollandsport is dat de aangesloten winkels op 
A-locaties zijn gevestigd. 
Welke van onderstaande locaties is een A-locatie? 
A een buurtwinkelcentrum 
B het centrum van een dorp met 1.500 inwoners 
C het centrum van een grote stad 
 

1p  2 Henk van Leeuwen huurt, als zelfstandig ondernemer, de winkelformule van Hollandsport. 
Hoe heet deze samenwerkingsvorm? 
A franchising 
B inkoopcombinatie 
C service merchandising 
 

1p  3 Hollandsport heeft 24 winkels in het hele land. Deze winkeliers mogen niet zelf bestellen 
bij de leverancier of fabrikant, dat doet het hoofdkantoor. 
Waarvan moet deze winkelketen dan gebruik maken? 
A een centraal magazijn 
B een groothandel 
C een grossier 
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15-05-03 16:59:24 Bonnr: 1101/1896 

   
Verk: Paul (115) 
   € 
2541854 sporttas kingsize 44,43 
2541870 sporttas de luxe 48,12 
   
   
Totaal 92,55 
Pin  92,55 
   
BTW 19,0% 14,78 
Veel plezier met uw aankoop! 
   
Ruilen binnen 8 dagen met bon en 
aangehecht prijskaartje. 
   
Aanbiedingen kunnen niet geruild 
worden. 

 
1p  4 Door het kassasysteem wordt de voorraad automatisch aangepast. 

Wat betekent bovenstaande kassabon voor de voorraad sporttassen? 
A De voorraad neemt met één af. 
B De voorraad neemt met twee af. 
C De voorraad neemt met één toe. 
D De voorraad neemt met twee toe. 
 

1p  5 Alle personeelsleden van Goudasport hebben een verklaring getekend. Ze mogen geen 
bedrijfsgegevens aan anderen geven. 
Wat mag Karel Jansen, die werkt bij Goudasport, daarom absoluut niet doen? 
A aan de bar aan vrienden vertellen hoeveel omzet hij gisteren had 
B aan een collega vragen hoeveel slaapzakken hij gisteren heeft verkocht 
C aan zijn chef zeggen dat hij om 09.00 uur even naar de afdeling schoenen en ballen 

gaat 
D een tent van een klant naar de auto brengen omdat de tent zwaar is 
 

1p  6 Hoe worden de gegevens van klanten, zoals naam, adres, woonplaats genoemd? 
A ANW gegevens 
B NAW gegevens 
C WAN gegevens 
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1p  7 De volgende memo is niet helemaal compleet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Welke belangrijke informatie ontbreekt op de memo? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  8 Welke wet beschermt klanten tegen misbruik van hun gegevens? 
A de wegenverkeerswet 
B de wet inkomstenbelasting 
C de wet op de privacy 
 

1p  9 Het bedrijf van Henk van Leeuwen heeft te maken met derving. 
Wat is een voorbeeld van derving? 
A een ballenpomp aan iemand verkopen die een balt koopt 
B een lekke bal terugsturen naar de leverancier 
C een voorraadkaart waarop meer ballen staan dan er in voorraad zijn 
 

1p  10 Henk let op de ergonomie. 
Wat betekent het begrip ergonomie? 
A Er worden milieu-vriendelijke artikelen gebruikt. 
B Er wordt in de juiste houding gewerkt. 
C Er wordt zo veel mogelijk in zo kort mogelijke tijd verkocht. 
D Er wordt zuinig omgegaan met de spullen die gebruikt worden. 
 

1p  11 In welke wet staat dat Goudasport moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek 
voor het personeel? 
A Arbo-wet 
B Grondwet 
C Ziektewet 

MEMO 
 
 
Datum: 8 april 2002 
Gekregen van: Anne de Vries 
Bestemd voor: Peter Gerritsen 
 
Betreft: Mevrouw Adriaansen van de Firma Snel heeft al 3x gebeld 
over de onderdelen van de nieuwe hometrainer. Ze begint nu echt 
boos te worden. 
Vandaag moet er nog naar haar gebeld worden. Zij is niet op haar 
werk, maar thuis. 
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1p  12 Er zijn twee medewerkers van Goudasport in het bezit van een geldig EHBO-diploma. 

 Wat betekent de afkorting EHBO? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  13 Bij Goudasport worden schoonmaakmiddelen gebruikt. 
Op een fles schoonmaakmiddel staat de volgende afbeelding: 
 

 
 

 Wat betekent deze afbeelding? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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 Naam: Hollandsport 
 Straat: Kerkstraat 15 
orderbevestiging Postcode: 2514 KP 
 Woonplaats: 's-GRAVENHAGE 
 
Mijnheer / mevrouw, 
Deze order is met zorg uit de door u verstrekte gegevens vastgesteld. Wilt u eventuele 
onjuistheden ons direct melden a.u.b. 
 
Uw kenm. Uw order van Deb.nr Verkoop.Ordernr. datum 
 
 

    

 
Aantal Art.nr. Artikelomschrijving Prijs per stuk 

4 
 

1210.810 Tenten Tureluur € 1.200,00 

3 
 

1210.811 Tenten Zilvermeeuw €    700,00 

 
 
Korting...........% 

 
Adm. kosten......................... 

 
Prijzen exclusief 19% BTW 
Leveringscondities : Binnen 30 dagen na orderdatum. 

 Franco 
Betalingscondities : Binnen 30 dagen na factuurdatum 
 : Betaling binnen 8 dagen 2% korting 
 
Hoogachtend, 
Afd. verkoop ................................................. 
 

Stadionweg 143, 3077 AP ROTTERDAM ABN AMRO 46.28.93.120 
Tel:  010-2483483 -Fax: 010-2483487 - KvK Rotterdam 28297791 

 
 
1p  14 Hoe is de prijs berekend, die op bovenstaande orderbevestiging staat? 

A exclusief BTW 
B inclusief BTW 
C inclusief korting 



300006-754o 7 ga naar de volgende pagina 

 
1p  15 Op 2 januari 2003 gaan de medewerkers van Goudasport de hele voorraad tellen. 

Wat is de reden van deze inventarisatie? 
A De directie wil graag weten waar alles ligt. 
B De goederenvoorraad op de balans moet werkelijk aanwezig zijn. 
C Er worden oude artikelen uit de voorraad gehaald. 
 

 

 VOORRAADKAART 

  700-110     
       
 omschrijving: Tennissokken   
 prijs:  € 3,95     
 minimumvoorraad:  25 paar  maximumvoorraad: 125 paar 
       

datum omschrijving ordernr. bij af saldo opmerkingen 
10 maart 2003 Voorraad    125  
 
 

      

 
 

      

 
1p  16 Er moeten nog twee mutaties op de voorraadkaart worden verwerkt: 

12 maart 2003: Verkocht 95 paar 
14 maart 2003: Retour ontvangen 5 paar 
 
Wat is de voorraad op 15 maart 2003? 
A 25 
B 30 
C 35 
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1p  17 Op de volgende voorraadkaart is een fout gemaakt. 

 

 VOORRAADKAART 

  4983     
       
 omschrijving: Paardrijlaarzen   
 prijs:  € 51,95     
 minimumvoorraad:  20  maximumvoorraad: 40 
       

 datum kenmerk ordernr. bij af saldo opmerkingen 
 1 februari 2003 Inventarisatie    34  

 3 februari 2003 Verkoop Veenstra en Zn V0213  10 24  

 6 februari 2003 Inkoop Fam. Boerhout I0198 8  32  

 8 februari 2003 Retour ontvangen van 
klant 

R06  5 27  

 
 Wat is de fout? 

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

3p  18 De nettoverkoopprijs van een blik tennisballen is € 3,95. 
De tennisvereniging uit Gouda bestelt 225 blikken. 
Vanwege de grote hoeveelheid krijgt de tennisvereniging 15% korting. 

 Wat is de opbrengst voor Goudasport van deze 225 blikken tennisballen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  19 In welke volgorde wordt de verkoopprijs van tennisballen bepaald? 
A inkoopprijs + BTW + kosten + winst 
B inkoopprijs + kosten + BTW + winst 
C inkoopprijs + kosten + winst + BTW 
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3p  20 Er moet een verkoopfactuur verstuurd worden, waarop nog enkele bedragen ontbreken. 

 Vul op de stippellijn in de onderstaande factuur de drie ontbrekende bedragen in. 
 
Familie Westerveld 
Randweg 163 
1403 XR  BUSSUM 
 
Factuurdatum: 18-04-2003   Orderdatum: 10-04-2003 
Factuurnummer: F22036   Ordernummer: Vk1786/12 
 
Aantal Art.nr. Omschrijving Prijs per stuk Netto  

bedrag 
 6 2365 tennisrackets € 181,80 € 1.090,80 
 10 1981 dozen tennisballen € 19,50 € 195,00 
 5 7742 paar tennisschoenen € 197,65 € 988,25 

Totaal goederen   € 2.274,05 
Korting 4%   € 90,96 
 
Subtotaal ..........................…… 
Vrachtkosten   € 26,35 
 
Subtotaal ................................  
BTW 19%   € 419,79 
 
Factuurbedrag ................................  
 

 
 
Op de begane grond verkoopt Henk vooral sportkleding, sportschoenen, ballen voor alle 
binnen- en buitensporten en alles voor de tennissport. Op de eerste verdieping staan 
vooral kampeerartikelen. De collectie tenten staat op de tweede verdieping. Ook staan er 
nog enkele tenten duidelijk zichtbaar op het dak. 
 

1p  21 Op de tweede verdieping is ruimte genoeg om alle tenten te presenteren. Toch heeft 
Goudasport een paar tenten op het dak geplaatst. 

 Geef één reden waarom Goudasport tenten op het dak plaatst. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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AANBIEDING
Bij aankoop van een grote tent 
gratis een weekend kamperen 
op een luxe camping aan zee.

 
 
 
 
 
 

1p  22 Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort bovenstaande aanbieding? 
A plaats 
B presentatie 
C promotie 
 

1p  23 Een nieuwe tent heeft opblaasbare stokken die voor de stevigheid zorgen.  
Henk van Leeuwen wil graag weten hoe zijn klanten denken over deze nieuwe tent. 
Hoe kan Henk van Leeuwen dit het beste onderzoeken? 
A Hij onderzoekt de koopkracht van de klanten. 
B Hij onderzoekt hoeveel kampeerders er zijn. 
C Hij zet de tent op straat en houdt een enquête onder voorbijgangers. 
 

1p  24 De onderstaande grafiek geeft aan hoe de prijs van een tent is opgebouwd. 

 
Hoe groot is de brutowinst die Goudasport op deze tent wil behalen? 
A € 225,- 
B € 339,- 
C € 600,- 
 
 

Prijsopbouw tent

375,-

600,-
714,-

inkoopprijs nettoverkoopprijs winkelprijs

Pr
ijz

en
 in

 €
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1p  25 Voor de campingafdeling zoekt Goudasport een nieuwe verkoper. 
In de plaatselijke huis-aan-huis krant heeft Goudasport de volgende advertentie geplaatst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Wat wordt hier met commerciële ervaring bedoeld? 

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

2p  26 Goudasport probeert de nieuwe verkoper te vinden door een advertentie in de krant. 
 Geef twee andere manieren waarop Goudasport deze verkoper kan vinden. 

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

   Goudasport zoekt voor de campingafdeling 
 

 VERKOPER (M/V) 
 

Wat wij bieden: - een afwisselende baan 
    - een goed salaris 
    - fijne collega’s 

 
Wat wij vragen: - MBO detailhandel 
    - enige commerciële ervaring 

 
Je kunt je sollicitatiebrief richten aan: 

dhr. H. van Leeuwen, Kerkstraat 15, 2801 JZ  GOUDA 
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Gebruik de onderstaande kassabon voor het beantwoorden van de vragen 27, 28 en 29. 
 

 
 

15-05-03 15:42:00 Bonnr: 1101/1857 
Verk: Mirjam (110)
   €  € 
0376303 joggingbroek 77,12  

 korting 7,71 69,41
0258047 sweatshirt 54,43  

 korting 5,44 48,99
1470854 t-shirt 22,67  

 korting 2,27 20,40
0223802 vest 49,89  

 korting 4,99 44,90
1493948 accessoires 11,32  

 korting 1,13 10,19
    
Totaal 193,89
Pin  193,89

BTW 19,0% 30,96  
 
Veel plezier met uw aankoop! 
    
Ruilen binnen 8 dagen met bon en aangehecht prijskaartje. 
Aanbiedingen kunnen niet geruild worden. 

 
1p  27  Wat is het hoogste kortingsbedrag? 

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

1p  28  Noteer de aankoopdatum. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  29  Hoeveel korting is totaal gegeven op deze kassabon in euro’s? 
 
.......................................................................................................................................... 
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2p  30 Veel klanten willen betalen met 'plastic' geld. 

 Geef twee voorbeelden van 'plastic' geld. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

3p  31 Henk wil graag zijn klanten behouden. 
 Geef drie manieren om klanten regelmatig naar Goudasport terug te laten komen. 

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

1p  32 Voor het aanpassen van sportkleding heeft Goudasport drie paskamers. 
Bij de paskamers hangt onderstaand bord. 

 
 
 
 
 
 

Door dit bord te plaatsen hoopt Goudasport diefstal te voorkomen. 
 Leg uit hoe diefstal voorkomen kan worden met deze maatregel. 

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

NIET MEER DAN 2 
ARTIKELEN MEENEMEN

IN DE PASKAMER! 
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1p  33 Onder welk BTW-tarief valt een rugzak? 

A  0% 
B  6% 
C  19% 
 

4p  34  Vul in de onderstaande tabel de vier ontbrekende bedragen in. 
 

Nettoverkoopprijs  
€ 

BTW 
% 

BTW-Bedrag 
€ 

Brutoverkoopprijs  
€ 

              10,46    

              59,71 

19 

6 

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

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

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

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

 
2p  35  Vul in onderstaande tabel de twee ontbrekende bedragen in. 

 
Omzet  € 3.000.000,-  
 
Inkoopwaarde van de omzet 
 

  
         - .......................  

Brutowinst  € 1.400.000,-  

Kosten  -    950.000,-  
 
Nettowinst 
 

  
        €  ......................  

 
 

1p  36 Welk artikel behoort tot het assortiment van Goudasport? 
A een basketbal 
B een kassa 
C een pc 
D een telefoontoestel 
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2p  37 Goudasport heeft een nieuwe huisstijl gekregen. Deze moet zo snel mogelijk bekend 

worden. 
 Geef twee manieren om deze nieuwe huisstijl in de winkel te presenteren. 

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

1p  38 In alle winkels van Hollandsport staan schoenen op dezelfde plaats. 
Hoe heet het als de inrichting van een winkel overal hetzelfde is? 
A display 
B etalage 
C huisstijl 
 

1p  39 Goudasport maakt kostbare artikelen met kabelsloten vast aan de stellingen. 
 Waarom doet Goudasport dat? 

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

2p  40 Goudasport maakt in de winkel gebruik van displays. 
 Geef twee soorten displays. 

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

2p  41 Goudasport wil een thema-etalage maken rond de Europese kampioenschappen voetbal. 
 Noteer twee artikelen die men in deze etalage kan presenteren. 

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

 
 

einde 


