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 ADMINISTRATIE CSE GL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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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. 
 
Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. 
De afdeling Boekhouding van Panic merkt dat een debiteur achter is met betalen. 
Panic stuurt deze debiteur een 
A aanmaning. 
B creditnota. 
C offerte. 
D orderbevestiging. 
 
Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. 
De afdeling Boekhouding van Panic ontvangt een kopie-verkoopfactuur.  
Deze factuur verwerkt de boekhouding op de grootboekrekening 
A Bank. 
B Crediteuren. 
C Debiteuren. 
D Voorraad goederen. 
 
Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. 
Een medewerker van Panic maakt met behulp van de voorraadkaarten een voorraadlijst 
van de inline skates. De indeling van deze voorraadlijst zie je hieronder. 
 
artikelnummer  artikel prijs per eenheid 

in € 
aantal totaal in € 

     
     

 
De bedragen op deze lijst zijn 
A inkoopwaarden exclusief BTW. 
B inkoopwaarden inclusief BTW. 
C verkoopwaarden exclusief BTW. 
D verkoopwaarden inclusief BTW. 
 
Een medewerker van Panic controleert een inkoopfactuur. 
Welke volgorde houdt hij aan bij de berekening van het factuurbedrag? 
A korting, vrachtkosten, BTW, totaalbedrag goederen 
B totaalbedrag goederen, korting, vrachtkosten, BTW 
C totaalbedrag goederen, vrachtkosten, korting, BTW 
D vrachtkosten, korting, BTW, totaalbedrag goederen 
 

 1 1p 

 2 1p 

 3 1p 

 4 1p 
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Panic ontvangt van twee leveranciers een offerte. Het gaat om eenzelfde aantal goederen 
van gelijke kwaliteit.  
 
Offerte Brunotti Optics 

Waarde van de goederen €  648,-   

Korting 2,5% 

 
Offerte EeWee Optical 

Waarde van de goederen €  652,- 

Korting 3% 

 
De leverings- en betalingscondities zijn verder gelijk. 

 Bij welke leverancier kun je deze goederen het voordeligst kopen? 
Schrijf de berekening op. 

 
Panic ontvangt een factuur met kredietbeperkingstoeslag. 

 Waarom brengt een leverancier deze toeslag in rekening?  
 
Boersma Sport heeft de volgende inline skates besteld bij Panic: 
- artikelnummer 8244, 12 paar skates Salomon TR7 voor € 205,00 per paar 
- artikelnummer 8766, 8 paar skates Hypno Scout voor € 215,00 per paar 
 
De klantgegevens: 
Boersma Sport, Kosmonaut 8e, 3833 GS  LEUSDEN, contactpersoon Linda, 
debiteurnummer 1300.308. 
 
De ordergegevens: 
verkooporder:  VO-675 
orderdatum:  16-03-2004 
datum:  17-03-2004 
vrachtkosten:  € 15,50 
 

 Maak de magazijnopdrachtenbon voor de levering van deze goederen aan  
 Boersma Sport. 
 
Gebruik de bovenstaande gegevens. 
 
Bij het opstellen van een factuur heeft Panic een aantal mogelijkheden om de klant snel te 
laten betalen. 

 Noem er twee. 
 

 5 3p 

 6 1p 

 7 5p 

 8 2p 



400010-1-607o 4  ga naar de volgende pagina 

De volgende vijf opgaven gaan over crediteur Sports 4 All. 
 
Hieronder staat een gedeelte van de crediteurenlijst van Panic. In deze lijst vind je de 
gegevens van de leverancier Sports 4 All. 
 
CREDITEURENLIJST 

crediteur-
nummer 

naam, adres,  
postcode + woonplaats 

telefoon 
fax  

bankrekening-
nummer 

1400.420 

Sports 4 All 
Langezand 60 
8223 GW  LELYSTAD 
e-mail: sports4all@planet.nl 

tel.: (0320) 22 55 36 
fax: (0320) 22 55 00 

P 9283832 

1400.421 

A. Dirkz Sport 
Grondel 11 
3821 KZ  LEUSDEN 
contactpersoon: Mark Spike 

tel.: (033) 570 19 07 
fax: (033) 573 34 44 P 638366 

1400.422 

Brunotti Optics 
Houtmolenstraat 23 
7008 AP  DOETINCHEM  
website: www.casuality.com 

tel.: (0314) 32 93 35 
fax: (0314) 32 98 00  

64.23.45.771 
 

1400.423 

EeWee Optical 
Havenstraat 166 
1404 EN  BUSSUM 
contactpersoon: Hardy Dupont 
website: www.eewee.nl 

tel.: (035) 693 39 01 
fax: (035) 693 39 28 

77.88.99.566 
 

 
 Maak voor crediteur Sports 4 All een nieuwe crediteurenkaart aan. 

 
Op 8 maart 2004 heeft Panic een schuld van € 1.245,90 bij Sports 4 All. 

 Vul deze gegevens in op de crediteurenkaart van Sports 4 All. 
 

 9 1p 

 10 2p 
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Panic heeft een factuur ontvangen van Sports 4 All. 
Deze factuur vind je hieronder. 
 
 

Langezand 60, 8223 GW  LELYSTAD Postbank 9283832 
tel.: 0320-22 55 36 fax: 0320-22 55 00 Sports4All@planet.nl 

 
 Panic 

Jansplaats 9 
6811 GB  ARNHEM 

 

  
FACTUUR 

 

 *debiteurennummer *factuurnummer *factuurdatum  

   1300.625   343   16 maart 2004  

       

  artikelnummer aantal  omschrijving prijs/stuk 
in € 

totaal 
netto in € 

 

   8219 8  Tecnica Tomcat 110,00 880,00  

   3286 10  Ray Ban Pilot   35,00 350,00  

       

       

 totaal goederen 
 

€ 1.230,00 
 

korting 
 

% 

bedrag korting
 

€ 
 

administratiekosten 
 

__ 
 

 

 vrachtkosten 
 

__ 
 

BTW 19% over 
 

€ 1.230,00 

BTW-bedrag 
 

€ 233,70 

factuurbedrag 
 

€ 1.463,70 
 

 

 * bij betaling s.v.p. vermelden. 
 

 

 
 Boek deze factuur op de crediteurenkaart van Sports 4 All.  

 
Panic ontvangt bankafschrift B-12. Hierop staat dat op 23 maart de factuur F-319 aan 
Sports 4 All is betaald. 
Het factuurbedrag van deze factuur is € 545,90. 

 Boek deze betaling op de crediteurenkaart van Sports 4 All.  
 

 11 2p 

 12 2p 
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 Vul de de tellingen op de crediteurenkaart van Sports 4 All in en breng de tellingen 
over op de saldilijst Crediteuren. De datum is 31 maart 2004. 

 
Voor de levering van goederen uit het magazijn gebruikt Panic een 
magazijnopdrachtenbon. 
Op welke afdeling wordt dit formulier ingevuld? 
A de afdeling Expeditie  
B de afdeling Inkoop  
C de afdeling Magazijn  
D de afdeling Verkoop 
 
Panic stuurt een klant een factuur. Een gedeelte van deze factuur vind je hieronder. 
Jij moet van deze factuur nog de ontbrekende bedragen uitrekenen. 
De klant moet de vrachtkosten betalen. Over deze vrachtkosten wordt ook BTW 
berekend. 
 

totaal goederen 
 

€ 470,60 

korting 
 

2% 

bedrag korting 
 

€ 9,41 

  

administratiekosten 
 

   €  

vrachtkosten 
 

€ 15,- 

BTW 19% over 
 

  € 

BTW-bedrag 
 

  €  

factuurbedrag 
 

 € 
 

 Bereken eerst het bedrag waarover BTW berekend wordt, daarna de BTW en het 
factuurbedrag.  

 Schrijf de berekening op in de uitwerkbijlage. 
 
Een klant van Panic laat weten dat enkele geleverde goederen beschadigd zijn.  
De factuur is al naar de klant gestuurd. 
Na overleg maak je met de klant de afspraak dat deze korting krijgt op het factuurbedrag. 
Welk document stuurt Panic nu naar de klant? 
A een creditnota 
B een factuur 
C een offerte 
D een orderbevestiging 
 
Panic heeft een order geplaatst bij een leverancier. 
Welk document ontvangt de afdeling Inkoop nu eerst van de leverancier? 
A een factuur 
B een offerte 
C een orderbevestiging  
D een pakbon 
 
Welke afdeling houdt leverancierskaarten bij? 
A de afdeling Boekhouding 
B de afdeling Inkoop  
C de afdeling Magazijn 
D de afdeling Verkoop 
 

 13 2p 

 14 1p 

 15 3p 

 16 1p 

 17 1p 

 18 1p 
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Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. 
Panic houdt een grootboek bij.  
Het bedrag op de grootboekrekening Goederenvoorraad zegt iets over 
A de inkoopwaarde van de goederenvoorraad op dat moment. 
B de winst van Panic. 
C het aantal artikelen dat in het magazijn ligt. 
D het bedrag aan BTW dat aan de belastingdienst moet worden afgedragen. 
 
Panic ontvangt van een leverancier een offerte met leveringsvoorwaarden. 

 Noem twee voorbeelden van leveringsvoorwaarden. 
 
De afdeling Inkoop van Panic ontvangt een orderbevestiging. 
Welk document wordt nu eerst ingevuld? 
A de factuur  
B de klantenkaart  
C de leverancierskaart 
D de voorraadkaart 
 
Hoe noemen we de korting die Panic krijgt wanneer Panic een grote order plaatst bij een 
leverancier? 
A betalingskorting 
B korting voor contant 
C kredietbeperking 
D kwantumkorting 
 
Panic ontvangt goederen die beschadigd blijken te zijn. Welke afdeling zal contact 
opnemen met de leverancier? 
A de afdeling Expeditie  
B de afdeling Inkoop 
C de afdeling Magazijn 
D de afdeling Verkoop 
 
Welke afdeling zal als eerste een ontvangen orderbevestiging controleren? 
A de afdeling Facturering 
B de afdeling Inkoop 
C de afdeling Magazijn 
D de afdeling Verkoop 
 
Een medewerker van Panic wil skates bestellen bij een leverancier. 
Voordat hij besluit om de goederen te bestellen gaan er drie documenten aan vooraf:  
- een offerte 
- een order 
- een orderbevestiging 
In welke volgorde worden de documenten verwerkt? 
A offerte  order  orderbevestiging  
B offerte  orderbevestiging  order 
C order  orderbevestiging  offerte 
D orderbevestiging  order  offerte 
 

 19 1p 

 20 2p 

 21 1p 

 22 1p 

 23 1p 

 24 1p 

 25 1p 
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Bekijk dit plaatje. 
 
 

 
 

 Geef 2 redenen waarom dit een verkeerde houding is. 
 
 

 
Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. 
Dit keurmerk staat op verpakkingen van  
A goederen die gerecycled kunnen worden. 
B goederen die gifvrij gemaakt zijn. 
C goederen die minder belastend zijn voor het milieu. 
D goederen die opnieuw gebruikt kunnen worden. 
 
Een expeditiebedrijf levert goederen bij Panic af.  
Welk document zal de vervoerder in ieder geval bij zich moeten hebben? 
A de factuur 
B de pakbon 
C de verzendlijst 
D de vrachtbrief 
 
Wanneer wordt een rembourszending betaald? 
A vóór of op het moment dat de goederen worden afgeleverd 
B op het moment dat de goederen worden afgeleverd 
C tussen het moment van bezorgen en de uiterste retourdatum 
D vóór de uiterste retourdatum 
 
Panic ontvangt de mededeling dat goederen in backorder staan.  
Wat houdt dat in? 
A De goederen kunnen niet geleverd worden. 
B De goederen zijn gereserveerd voor Panic, de leverancier wacht nog op de 

orderbevestiging. 
C De goederen zijn niet leverbaar maar worden nageleverd. 
D De goederen zijn niet meer tegen de overeengekomen prijs te leveren. Men wacht 

totdat er een nieuwe offerte is gemaakt. 
 

 26 2p 

 27 1p 

 28 1p 

 29 1p 

 30 1p 
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Bekijk onderstaande creditnota. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Doelsteeg 89 Tel. 0313- 659101  
  2856 JG  EERBEEK Fax. 0313- 658911 Bank nr. 49.75.95.679 
   

    
  Factuuradres:  CREDITNOTA NR. 450001
  Panic      
  Jansplaats 9     
  6811 GB  ARNHEM    
       
     
       
   orderdatum  klantnummer  datum 
   02-feb-04  2931 NL  05 maart 2004
      
  art.code aantal omschrijving prijs/st. totaal 
  AD12 -6 handschoenen HH 33.456 € 23,00 –  € 138,00 

        
        
        
         

    totaalbedrag goederen excl. BTW  –  € 138,00 
   BTW 19%   –  €   26,22 
       
    totaalbedrag inclusief BTW   –  € 111,78 

 

  RECLAMES BINNEN 8 DAGEN 
  Het totaalbedrag wordt binnen 30 dagen op uw rekening gestort. 

 

 
In de creditnota zit een rekenfout. 

 Laat aan de hand van een berekening zien wat het juiste bedrag moet zijn. 
 

 31 2p 



400010-1-607o 10  ga naar de volgende pagina 

Wat ontvangt Panic van zijn leverancier als de betalingstermijn van een factuur is 
overschreden?  
A een aanmaning 
B een creditnota 
C een factuur met kredietbeperkingstoeslag 
D een kwitantie 
 

 
De volgende drie vragen gaan over een bestelling van skatevereniging 'De Wieltjes'.  
Je hebt daarbij de volgende klantgegevens nodig: 
Skatevereniging De Wieltjes 
Mosterdhof 44 
6932 JS  WESTERVOORT. 
Je werkt op de administratie van Panic. Er komt een telefoontje binnen van  

 mevrouw Jansje van Galen van skatevereniging De Wieltjes. 
Zij informeert naar twee types skates namelijk: 
-  inline skates Hypno Scout 
-  inline skates Tecnica Tomcat 
Van de Hypno Scout wil ze er 40 bestellen. 
Van de Tecnica Tomcat wil ze er 42 bestellen. 
Je belooft haar een offerte op te sturen. 
Het offertenummer is O-340. De offerte moet gericht worden aan mevrouw van Galen. 
Nadat je de telefoon hebt neergelegd blijkt dat Panic een kortingsactie van 10%  

 voert als tegelijk van elk type 50 paar besteld wordt. Dit moet ook in de offerte staan. 
De prijzen van de skates zijn: 
-  inline skates Hypno Scout, artikelnummer 8766, € 180,67 per paar 
-  inline skates Tecnica Tomcat, artikelnummer 8219, € 159,66 per paar 
De prijzen zijn exclusief BTW. 
De offerte blijft twee weken geldig.  
De levertijd is twee weken. 
De datum is 24 maart 2004. 

 
 

 Schrijf de offerte in correct Nederlands. 
Gebruik het briefpapier in de uitwerkbijlage. 

 
Na een week reageert mevrouw van Galen op jouw offerte. Afgesproken wordt dat de 
skatevereniging van elk type er 47 bestelt tegen 7,5% korting. 

 Vul de klantgegevens in op de factuur in de uitwerkbijlage. 
 
Het nummer van de offerte wordt ook als factuurnummer gebruikt (F-340). 
De datum is 1 april 2004. 
Het debiteurnummer van de skatevereniging is 1300.312. 

 Maak de factuur af. 

 32 1p 

 33 6p 

 34 1p 

 35 4p 
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Maak de zin af door het juiste antwoord in te vullen. 
De afdeling Inkoop controleert een inkoopfactuur.  
Na de controle gaat deze factuur naar de afdeling 
A Boekhouding. 
B Facturering. 
C Magazijn. 
D Verkoop. 
 
 

 36 1p 


