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Formuleblad 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van vraag 9, 31 en 33. 
 
 

 9  afschrijvingskosten = investeringsbedrag
gebruiksduur

 

 31  RTV = nettowinst + interest vreemd vermogen 
geïnvesteerd totaal vermogen 31 december

 × 100%  

 33  Solvabiliteit = eigen vermogen
totaal vermogen

 × 100% 
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Delen uit de aanbiedingsbrief van houten speeltoestellen van  
Acacia-Robinia Nederland B.V. 
 
ACACIA-ROBINIA: VERANTWOORDE VERVANGING VAN TROPISCH HARDHOUT 
 
[Kinderen met zorg voor de natuur, “natuurlijk” laten spelen.] 
 
L.S., 
Gaarne maken wij U hierbij attent op de mogelijkheden van de door  
Acacia-Robinia Nederland B.V. gemaakte speeltoestellen van Robinia Europees hardhout. 
Reagerend op de groeiende behoefte aan speeltoestellen, die van gifvrije materialen 
gemaakt zijn en natuurlijk voldoen aan de eisen zoals die door de overheid vastgesteld zijn 
in het “Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen”, leveren wij van een enkel 
speeltoestel tot complete speeltuinen in Robinia Europees hardhout. 
 
De van Robinia Europees hardhout gemaakte speeltoestellen van  
Acacia-Robinia Nederland B.V. bieden de volgende voordelen: 
 · duurzaam hardhout; 
 · gif- en splintervrij; 
 · vrolijk gekleurd met milieuvriendelijke verf; 
 · door de hardheid vrijwel vandalismevrij; 
 · na aanschaf geen of zeer lage onderhoudskosten; 
 · in alle opzichten milieuvriendelijk; 
 · verantwoord alternatief volgens de richtlijnen van het Convenant Tropisch Hout; 
 · naar keuze: zelf monteren of gemonteerd opgeleverd. 
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Leverings- en betalingscondities betreffende houten speeltoestellen van  
ACACIA-ROBINIA NEDERLAND B.V. 
 
Prijzen 
De in de catalogus vermelde prijzen zijn exclusief montage- en transportkosten. 
 
Vrachtkosten 
De vrachtkosten worden berekend door middel van een toeslag over de in de catalogus 
genoemde prijs. 
 Ordergrootte Toeslag 
 Orders van € 0,- tot € 2.500,- 15   % 
 Orders van € 2.500,- tot  € 5.000,-  12,5% 
 Orders van € 5.000,- tot € 10.000,-  10   % 
 Orders van € 10.000,- of meer  5   % 
 
Montagekosten 
De speeltoestellen worden in de fabriek compleet opgebouwd en door latten stevig 
gefixeerd voor transport en montage. Robinia is één van de zwaarste Europese houtsoorten. 
Elk toestel weegt al snel heel wat en is alleen met hulpmiddelen te plaatsen. De 
opdrachtgever die kiest voor zelfmontage dient hiermee terdege rekening te houden bij de 
ontvangst en opbouw van de speeltoestellen. Voor opbouw en montage worden 
handleidingen ter beschikking gesteld.  
 
Levertijden 
Elk speeltoestel is met de hand vervaardigd. Ook wordt veel naar wens van de afnemer 
vervaardigd. Er is geen voorraad aanwezig. Levertijden zijn normaal 8-10 weken, met een 
uitloop naar 12 weken in drukke periodes. 
 
Onderhoud 
Degene die onze toestellen aanschaft, moet er rekening mee houden dat speeltoestellen niet 
onderhoudsvrij zijn. Exploitanten c.q. beheerders van speeltuinen moeten naar de geldende 
regels conform “Besluit Veiligheid Speel- en Attractietoestellen” regelmatig controles en 
onderhoudsbeurten uitvoeren. Men is verplicht regelmatig onderhoud te plegen, dit te 
beschrijven en aan te tekenen. De onderhoudstermijnen zijn afhankelijk van het gebruik van 
de speeltoestellen. In ieder geval moet de controle, onderhoud en montage door vakkundig 
personeel plaatsvinden. Naast de verplichte onderhoudseisen raden we aan om 1 keer per 
jaar het speeltoestel met water, zeep en borstel grondig te reinigen en indien nodig met een 
biologische beits/verf te verven. 
 
Garantie 
U krijgt 10 jaar garantie tegen rot van de Acacia-Robinia Nederland B.V. speeltoestellen 
vervaardigd uit Robinia-Acacia Europees hardhout. 
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Prijslijst ACACIA-ROBINIA NEDERLAND B.V. 
 
Prijzen van houten speeltoestellen met de bijbehorende montagetijden 
 
Art. nr  Omschrijving      prijs  montagetijd1) 
1 WIP en VEERWIPPEN 
1a Veerwip Sprinkhaan € 502,- 0,5 
1b Veerwip Lieveheersbeestje € 479,- 0,5 
1c Veerwip Bij € 502,- 0,5 
 
2 KLIMMEN en TURNEN 
2a Klauterpaal, hoogte 2.00 mtr. € 197,- 0,5 
2b Klautercombinatie 6-hoekig € 1.814,- 5,0 
2c Klautercombinatie 8-hoekig € 2.144,- 5,0 
2d Klauter-hangcombinatie, hoogte 2.00 mtr. € 794,- 2,0 
2e Klauter-hangcombinatie, hoogte 3.00 mtr. € 881,- 2,0 
2f Klauter-netcombinatie , hoogte 3.00 mtr. € 1.321,- 2,0 
 
3 SPEELHUIZEN 
3a Speel piramidehut € 1.123,- 1,5 
3b Paviljoen € 2.883,- 3,0 
3c Vissershut € 3.034,- 2,5 
3d Hut Taka-Tuku op palen € 3.744,- 3,5 
3e Boerenschuur € 2.513,- 2,5 
3f Boerderij € 3.434,- 2,5 
 
1) bij de bepaling van de montagetijd is ervan uitgegaan dat twee monteurs samen een 

speeltoestel plaatsen. De tijd is uitgedrukt in uren per monteur. 
 
 
Prijsopgave van Lintman B.V. voor de plaatsing van drie houten speeltoestellen 
 

• voorbereidingskosten € 280,- 
• kraanhuur één dag  € 300,- 
• beton 1,5 m3 à € 80,- per m3 
• overige materialen € 62,- 
• prijs per montage-uur € 30,- 
• aantal montage-uren conform prijslijst ACACIA-ROBINIA NEDERLAND B.V. 
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Balansen Zilver Boys N.V. 

 
(bedragen × € 1.000,-) 

 
 30-06-02 30-06-01  30-06-02 30-06-01 
Vaste Activa 
In spelers geïnvesteerd 
Trainingsaccommodatie  
Machines en inventaris 
 
Vlottende Activa 
Debiteuren 
Overlopende activa 
Effecten 
 
Liquide Middelen 

 
50.000 
12.000 

500 
 
 

65.000 
1.000 

15.000 
 

    5.000 

 
57.500 
11.500 

400 
 
 

49.500 
1.100 

39.500 
 

  20.000 

Eigen Vermogen 
Aandelenkapitaal 
Agio 
Overige reserves 
 
Voorzieningen 
 
Vlottende Passiva 
Lening o/g 
Crediteuren 
Overlopende passiva 

 
9.000 

100.000 
6.000 

 
7.500 

 
 

10.000 
7.500 

    8.500 

 
9.000 

100.000 
18.000 

 
7.000 

 
 

10.000 
26.000 

    9.500 
 148.500 179.500  148.500 179.500 

 
 
Resultatenrekening Zilver Boys N.V. boekjaar 2001-2002 
(× € 1.000,-) 
 
Opbrengsten  23.000 
Lonen, salarissen en sociale lasten 25.000  
Afschrijvingen op Vaste Activa 13.000  
Overige kosten   4.500  
Totale kosten  42.500 
   
Positief resultaat verkoop spelers  7.000 
Rentebaten minus rentelasten        500 
Verlies   ……… 
 
 
Specificatie opbrengsten seizoen 2001-2002  
(× € 1.000,-) 
 
Shirtreclame 8.000 
Televisierechten 2.000 
Kaartverkoop  12.150 
Merchandising 150 
Diversen      700 
Totaal 23.000 
 
 
 

Seizoen Gemiddeld aantal 
betalende bezoekers 
per wedstrijd 

Waarvan 
seizoenkaarthouder 

Prijs per 
kaartje 

Prijs per 
seizoen-
kaart 

2001-2002 30.000 n.v.t. € 22,50 n.v.t. 
2002-2003 35.000 17.000 € 22,50 € 315,- 
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Gegevens over de merchandisingactiviteiten van Zilver Boys N.V. voor de 

seizoenen 2001-2002 en 2002-2003 
 

Opbouw verkoopprijzen seizoen 2001-2002
en seizoen 2002-2003

Inkoopwaarde

Brutowinst

 
 

Omzet  seizoen 2001-2002
(totaal € 150.000,-)

Petjes
17%

Sjaaltjes
13%

Diversen
70%

 
 

Verwachte omzet seizoen 2002-2003
(totaal € 346.000,-)

Diversen
85%

Sjaaltjes
7%

Petjes
8%
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Huurovereenkomst stadion “De Kuil” 

 
Zilver Boys N.V., hierna te noemen huurder, 

en 
Projectontwikkelaar Keegsma B.V., hierna te noemen verhuurder 

 
komen het volgende overeen: 

 
a Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als stadion voor sportwedstrijden.  
b Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 01-07-1997. 
c Na het verstrijken van de in b genoemde periode wordt deze overeenkomst stilzwijgend 

voortgezet voor nog een aansluitende periode van 5 jaar. 
d Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van 

een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar. 
e Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. 
f De huurprijs bedraagt bij het afsluiten van het contract € 180.000,- per wedstrijd.  
 
Wijzigingen in het huurcontract per 1 juli 2002 
Het huurcontract dat per 1 juli 1997 is afgesloten zal ten aanzien van de punten b en f als 
volgt gewijzigd worden: 
b Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 01-07-2002. 
f De huurprijs bestaat uit een vast bedrag van € 100.000,- per wedstrijd plus een bedrag 

van € 2,50 per betalende toeschouwer per wedstrijd. 
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