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 Meerkeuzevragen 

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
FRAZER, RIJWIELHANDEL IN ULFT 
 
 
 

 
 
Hans Bulten heeft na het behalen van zijn VMBO opleiding Handel & Verkoop 
een vakopleiding bij rijwielfabrikant Gazelle gevolgd. Daarna heeft hij enkele 
jaren bij zijn oom in de rijwielhandel gewerkt. 
Het liefst wil hij voor zichzelf beginnen. Hans kan kiezen: of zelf een nieuw op te 
zetten winkel starten of een bestaande winkel overnemen. 
 
Na een paar maanden hoort Hans van een vertegenwoordiger dat in Ulft een 
rijwielhandelaar zijn bedrijf wil verkopen. Hans neemt contact op met deze 
rijwielhandelaar en koopt het bedrijf inclusief het pand.
 
 

1p  1 Bij de overname komt Hans met de rijwielhandelaar overeen dat de huidige 
winkelnaam 'Frazer Rijwielhandel' blijft. 

 Geef één commerciële reden waarom Hans de huidige winkelnaam wil blijven 
voeren. 

 
1p  2 Hans gaat boven de winkel wonen. Veel ondernemers wonen juist liever niet 

boven de winkel. 
 Geef één nadeel voor een ondernemer van het wonen boven de winkel. 
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Hans heeft veel gebruikte fietsen staan. Hij wil via een advertentie meer 
gebruikte fietsen verkopen. Hij plaatst de advertentie in een huis-aan-huisblad 
dat in de buurt wordt verspreid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  3 Hans wil de volgende tekst plaatsen: 
 
Gebruikte fiets vanaf € 25,-? Bij Frazer natuurlijk! 
 
Wat moet Hans volgens bovenstaande advertentieopdracht betalen als hij één keer deze 
tekst laat plaatsen? 
A €   0,- 
B € 5,70 
C € 8,55 
D € 22,80 
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1p  4  Geef één reden waarom een advertentie in de Telegraaf (een landelijk dagblad) 
duurder is dan een advertentie in het huis-aan-huisblad? 

 
1p  5  Geef naast het prijsverschil een andere reden waarom Hans kiest om te adverteren in 

het huis-aan-huisblad in plaats van in de Telegraaf. 
 

1p  6 Hans draagt in zijn werkplaats over zijn kleding een stofjas. 
Een stofjas behoort hier tot 
A formele kleding. 
B functionele kleding. 
C traditionele kleding. 
D verkoopstimulerende kleding. 
 

2p  7 In zijn eerste, kortere openingsjaar verkocht Hans 570 fietsen. De voorraad bij opening 
was 300 stuks, terwijl de voorraad op 31 december 460 stuks bedroeg. De gemiddelde 
inkoopprijs was € 300,- per fiets. 

 Wat is het bedrag waarvoor Hans in deze periode fietsen heeft ingekocht? Geef ook 
de berekening. 

 
1p  8 Voor het ophalen en bezorgen van fietsen heeft Hans een bestelauto gekocht voor  

€ 21.000,-. Hij denkt er vijf jaar mee te kunnen rijden en er daarna bij inruil € 9.000,- voor 
terug te krijgen. 
Hans denkt dat de nieuwprijs over vijf jaar 20% hoger zal zijn dan € 21.000,-. 
Welk bedrag moet Hans per jaar reserveren om de auto over vijf jaar te kunnen 
vervangen? 
A € 2.400,- 
B € 2.880,- 
C € 3.240,- 
D € 4.200,- 
 

1p  9 Een vertegenwoordiger toont Hans een nieuw merk regenpakken. De inkoopprijs is € 18,- 
exclusief 19% BTW. De overige bedrijfskosten zijn 10% van de kostprijs.  
Hoeveel is de kostprijs van een regenpak voor Hans? 
A €   2,- 
B € 18,- 
C € 20,- 
D € 23,42 
 
De vastgestelde verkoopprijs van een fietstas is € 29,95 inclusief 19% BTW. Hans wil 
minimaal 40% brutowinst van de verkoopprijs exclusief BTW behalen. 

1p  10 Hoeveel brutowinst wil Hans per fietstas minimaal hebben? 
A €  7,19 
B €  7,20 
C € 10,07 
D € 11,98 
 

1p  11 Hans heeft de verkoopprijs van een fietstas berekend op € 19,64. 
Hij prijst de tas echter op € 19,99. 
Van welke prijsstelling is hier sprake? 
A adviesprijsstelling 
B differentiële prijsstelling 
C offensieve prijsstelling 
D psychologische prijsstelling 
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2p  12 Hans wil het milieu sparen door in de werkplaats afval te scheiden. 
 Geef twee materialen die Hans apart moet verzamelen.  

 
1p  13 In het magazijn van Frazer staan fietsen waarvan de modellen verouderd zijn. 

Waarvan is hier sprake? 
A breuk 
B demodage 
C manco 
 

1p  14 In welke wet staat dat de gereedschappen van Hans moeten voldoen aan 
veiligheidseisen? 
A Arbo-wet 
B Handelsregisterwet 
C Warenwet 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 15 tot en met 17. 
 
 

Hans heeft op 1 januari 2000 een uitvoering van de Fiat Multipla  
type 110 JTD SX gekocht. In onderstaande tabel staan gegevens over Fiat 
Multipla’s.

 
 
    Fiat Multipla 
 
  euro’s 
sincom code type excl. BTW incl. BTW 
186 2110 1.6 16V SX 12.701 15.115 
186 4110 1.6 16V ELX 13.636 16.465 
186 2310 110 JTD SX 14.199 16.897 
186 4310 110 JTD ELX 15.333 18.247 
186 9010 1.6 16V SX Bipower 14.426 17.167 
186 9310 1.6 16V ELX Bipower 15.560 18.517 

 
1p  15 Wat is de sincom code van de auto die Hans heeft gekocht? 

A 186 2110 
B 186 2310 
C 186 4110 
D 186 4310 
 
Hans schrijft per jaar 30% van de aanschafwaarde van de auto af. 

1p  16 Hoeveel bedroeg de boekwaarde van deze bestelauto op 1 juli 2002?  
A €  3.549,75 
B €  4.224,25 
C €  5.679,60 
D €  6.758,80 
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Hans heeft informatie opgevraagd over het energieverbruik van een nieuw 
verwarmingssysteem, omdat het oude systeem in zijn winkel in het verbruik erg 
duur is.

 
 
 

Energieverbruik in m³ aardgas per jaar
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1p  17 In bovenstaande grafiek staat het energieverbruik in m3 aardgas per jaar. 

Hans vervangt het oude verwarmingssysteem door een nieuw systeem.  
Hoeveel bedraagt de energiebesparing gemiddeld per maand?  
A    150 m3 
B    300 m3 
C 1.200 m3 
 
 

Verwachte energieprijsontwikkeling per m³
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1p  18 In bovenstaande grafiek staat de verwachte energieprijsontwikkeling. 
Hoeveel procent kost 1 m3 energie in 2006 meer dan in 2003? 
A 20% 
B 33% 
C 50% 
D 80% 
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1p  19 Hans ontvangt van de overheid een subsidie voor het vervangen van de ketel. 
Waarom geeft de overheid subsidie? 
A om de gasprijs te verlagen 
B om het milieu te sparen 
C om meer gas te verkopen 
D om ondernemers met liquiditeitsproblemen te steunen 
 
 

 
Hans gaat ook in-line skates verkopen. 
Een groothandel kan Hans alle in het testrapport van de Consumentenbond 
genoemde in-line skates leveren.

 
 
 

 
 

1p  20 Een jongen komt bij Hans in de winkel voor skates. Zijn wensen zijn: 
- remblok moet vervangbaar zijn; 
- de skates moeten goed of zeer goed rijden; 
- en de skates mogen niet meer dan € 150,- kosten. 
Welk merk skates sluit het meest aan bij de wensen van de klant? 
A Bauer X5,5 
B K2 Shadow 
C Rollerblade EVO 
D RSI Men Undercover 8.0 
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1p  21 Hans verkoopt diverse merken skates.  
Bij welke 'P' van de marketing mix behoort de merknaam? 
A personeel 
B plaats 
C prijs 
D product 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2p  22 Hans wil in verband met seizoensgevoelige verkopen bovenstaande voorraden fietsen 

aanhouden.  
 Bereken de gemiddelde voorraad fietsen. 

 
2p  23 Hans stelt de inkoopwaarde van de gemiddelde voorraad fietsen op € 210.000,-. De 

omzet per jaar tegen verkoopprijs is € 945.000,-. De brutowinstopslag is 50% van de 
inkoopprijs. 

 Hoeveel bedraagt de omzetsnelheid? Geef ook de berekening. 
 

2p  24  Hoeveel dagen bedraagt de omzetduur, wanneer de omzetsnelheid 3,6 bedraagt?  
(1 jaar = 360 dagen). Geef ook de berekening. 

 
3p  25 Hans stelt een exploitatieoverzicht samen voor het openingsjaar. De brutowinst is 50% 

van de inkoopwaarde. De variabele kosten zijn 20% van de omzet. De constante kosten 
bedragen in deze periode € 36.000,-. 

 Vul het model op het uitwerkblad in. 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 26 en 27. 
 
 

Het aantal aanwezige fietsen is op 1 december 480 stuks.  
Er lopen op dat moment geen inkooporders of verkooporders. Er worden in 
december à contant 30 fietsen en op rekening 10 fietsen verkocht en afgeleverd.  
Tevens worden er door klanten nog 35 fietsen besteld die in februari geleverd 
moeten worden. In januari heeft Hans 130 fietsen besteld. Deze fietsen worden in 
februari geleverd.

 
 

3p  26  Wat is de technische voorraad fietsen per 31 januari? Geef ook de berekening. 
 

3p  27  Wat is de economische voorraad fietsen per 31 januari? Geef ook de berekening. 
 

datum aantal fietsen 
01-01 
01-04 
01-07 
01-10 
31-12 

460 
380 
720 
530 
480 
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C1000, GEEN FRATSEN, DAT SCHEELT… 
 
 

C1000 is een landelijk bekende supermarktketen met een veelheid aan 
producten. 
 
 

 
Waar doen de Nederlandse huishoudens hun boodschappen? 

 
 

1p  28 Nederland telt 6,4 miljoen huishoudens die gemiddeld uit 2,5 personen bestaan. 
In het bovenstaande cirkeldiagram wordt weergegeven hoeveel procent van deze 
huishoudens klant is bij C1000, Albert Heijn enzovoorts. 
Hoeveel personen zijn klant bij C1000?  
A      358.400 personen 
B      896.000 personen 
C   2.240.000 personen 
D 16.000.000 personen 
 

1p  29 Een supermarktketen met weinig filialen kan toch een groot marktaandeel hebben. 
 Leg dit uit. 

 
1p  30 Wie houdt/houden zich bezig met marketing? 

A alleen bedrijven 
B alleen consumenten  
C alleen de overheid 
D zowel bedrijven als de overheid 



300006-610o 10 ga naar de volgende pagina 

 
 

Joke werkt als caissière bij de C1000 in Volendam. 
Het onderstaande organisatieschema is daar van toepassing. 

 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 31 tot en met 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mw = medewerker 
 

1p  31  Aan wie moet Joke volgens dit organisatieschema vragen om een vrije dag? 
 

1p  32  Hoeveel personeelsleden werken er inclusief Joke op haar niveau in de organisatie? 
 

1p  33  Hoeveel ondersteunende functies zijn er bij dit filiaal van C1000? 

directeur 

chef food magazijnchef hoofdcaissière chef nonfood 

secretaresseboekhouder

mw mw mw mw mw mwmw mw mw mw
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De directie van C1000 wil voor alle C1000-winkels een actie op touw zetten om 
de verkoop van barbecuevlees te vergroten. Bij aankoop van een vleespakket ter 
waarde van € 10,- ontvangt de klant een gratis mini-barbecue.

 
 

2p  34 C1000 verkoopt deze mini-barbecues ook los. De kostprijs van een mini-barbecue wordt 
op € 2,20 gesteld. De winstopslag is 12,5% van de kostprijs. 

 Hoeveel bedraagt de verkoopprijs van één barbecue inclusief 19% BTW? Geef ook de 
berekening. 

 
 

Soms gebeurt het dat de ondernemer aan zijn afnemers een andere kostprijs in 
rekening brengt. Een kostprijs waarin hij geen of slechts een deel van de 
bedrijfskosten doorberekent. Dit heet een differentiële kostprijs.

 
 

1p  35 De kostprijs van een vleespakket voor de barbecue bedraagt € 8,-. 
Deze kostprijs is opgebouwd uit € 6,- variabele kosten en € 2,- constante kosten. 
De verkoopprijs exclusief BTW bedraagt € 9,43. 
C1000 bestelt nog 100 vleespakketten extra. De fabrikant maakt bij de berekening van 
deze tussenorder gebruik van de differentiële kostprijs. 

 Wat is de differentiële kostprijs van 100 vleespakketten? Geef ook de berekening. 
 

1p  36 C1000 past het zelfbedieningssysteem toe.  
Welk voordeel heeft het toepassen van het zelfbedieningssysteem ten opzichte van het 
bedieningssysteem? 
A Bij een zelfbedieningssysteem is er minder kans op diefstal. 
B Bij een zelfbedieningssysteem is er minder winkelruimte nodig. 
C Een zelfbedieningssysteem zorgt voor meer directe bijverkoop. 
D Een zelfbedieningssysteem zorgt voor meer impulsverkopen. 
 

1p  37 Veel artikelen worden bij C1000 verticaal gepresenteerd. 
 Leg uit wat het voordeel van verticale presentatie voor de klant is. 
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1p  38 C1000 heeft bovenstaande advertentie geplaatst. 
Van wat voor soort verkoop is hier sprake?  
A combinatieverkoop 
B directe bijverkoop 
C follow-up verkoop 
D hoofdverkoop 
 

 
 

1p  39 Hoeveel procent korting ontvangt een klant die gebruik maakt van bovenstaande 
aanbieding? 
A 12,5% 
B 25,0% 
C 33,3% 
D 50,0% 
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1p  40 Van welk type reclame is in bovenstaande advertentie sprake? 
A actiereclame 
B defensieve reclame 
C ideële reclame 
D themareclame 
 

1p  41 Van welk begrip is sprake als je probeert met de presentatie van artikelen de aandacht 
van de consument te krijgen? 
A bijverkopen 
B eye-catching 
C facing 
D spiegelen 
 

1p  42 Wat geeft de afkorting UVD aan? 
A de datum waarop het product uiterlijk eetbaar is 
B de datum waarop het product voor het eerst verkocht mag worden 
C de datum waarop het product voor het laatst verkocht mag worden 
D de uiterste verpakkingsdatum 
 
 
 


