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EVEN VERDER SURFEN 
 
informatie 1 Van de website van een postorderbedrijf 
 

SET-AANBIEDING

breedbeeld TV

bijpassend tv-meubel

samen voor
per maand

of € 2000,- ineens

€ 1799,-

269,-

€ 58,-

€ 

 
  
Tarieven van het postorderbedrijf bij aankoop met gespreide betaling 

maandbedrag  
 

besteden  
tot maximaal 

looptijd  
in maanden 

effectieve rente 
op jaarbasis (%) 

€         33 €    1.000 47 24,0 
58 2.000 48 16,9 
87 3.000 48 16,9 

105 4.000 48 10,9 
130 5.000 48 10,9 

 
 
informatie 2  Tarieven persoonlijke lening van een bank 
 

termijnbedragen per maand (€) bedrag  
(€) 

effectieve 
rente op 

jaarbasis (%) 
  12 mnd.         24 mnd.          36 mnd.          48 mnd.          60 mnd. 

1.000 12,8   88,90   47,12    33,26   26,39   22,30 
2.000 12,8 177,80   94,25 66,53   52,77   44,60 
3.000 10,4 351,54 184,46 128,95 101,33   84,86 
4.000 10,4 439,46 230,57 161,18 126,66 106,08 
5.000 10,2 614,60 322,21 225,06 176,71 147,88 
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ANDERE KOFFIE? 
 
informatie 3 
 

Voorwaarden  voor koffie

 

Eén van de voorwaarden waaraan de koffie moet voldoen om het Max Havelaar keurmerk te 
krijgen is: 
“een prijs die de productiekosten dekt en genoeg is voor het doen van noodzakelijke 
investeringen.” 
 
Max Havelaar garandeert de koffieboeren een prijs die nooit beneden een bepaalde grens zal 
gaan. Dit noemen we een minimumprijs. De Max Havelaar prijs volgt de wereldmarktprijs en ligt 
daar altijd minimaal 10 dollarcent boven.  

 
 
 
informatie 4 
 
Op de school van Ramon: 

• zijn per dag gemiddeld 66 docenten aanwezig; 
• drinkt een docent gemiddeld 3 koppen koffie per dag; 
• worden gemiddeld per dag 3 pakken koffie van 250 gram gebruikt. 
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NEDERLAND HANDELSLAND 
 
informatie 5 
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VOORDELIG CD’S KOPEN 
 
informatie 6 (vrij bewerkt op basis van de site van de Belastingdienst) 
 
 

GOEDEREN KOPEN VIA INTERNET 
Via het World Wide Web is het mogelijk over de hele wereld artikelen te bestellen. Deze 
artikelen kunnen worden aangeschaft bij speciale internetbedrijven, maar ook bij winkels 
waar producten via internet worden aangeboden. 
Voor particuliere kopers via internet is het belangrijk om te weten dat voor inkopen buiten 
de Europese Unie douanerechten (voorheen invoerrechten) en BTW moeten worden 
afgedragen. 
 
Douanerechten: moeten worden betaald over de aankoopprijs van het artikel. 
BTW: wordt geheven over de aankoopprijs + douanerechten. 
 
Als de aankoopprijs van de zending € 22 of lager is dan geldt er een vrijstelling van 
douanerechten en van BTW. 

 
Voor zendingen met een aankoopprijs hoger dan € 22 geldt het volgende: 

 
aankoopprijs van de zending  € …………………… 
douanerechten 3,5%         = € …………  € …………………… 

  --------------------------  + 
  € …………………… 

BTW 19%                         = € .………..  € …………………… 
  --------------------------  + 

totaal  € …………………… 
 

 



400009-1-639-545b 5  

LONDON, HERE WE COME 
 
informatie 7  Kortlopende reisverzekering: premies 
 

 exclusief 
geneeskundige kosten 

inclusief  
geneeskundige kosten 

 Europa wereld Europa wereld 
basisdekking € 0,64 € 1,25 € 0,77 € 1,50 
basisdekking incl. langlaufen € 1,00 € 1,72 € 1,25 € 2,09 
basisdekking incl. skiën en gevaarlijke 
sporten € 1,36 € 2,04 € 1,75 € 2,54 

• Premies zijn per persoon per dag, kinderen t/m 4 jaar zijn gratis meeverzekerd. 
• Minimumpremie per polis € 5,67; poliskosten € 3,40. Assurantiebelasting 7%.  

 
 
informatie 8  Kortlopende reisverzekering: een selectie uit de basisdekking 
 

Ongevallen (per persoon) 
 
• Bij overlijden 
* t/m 18 jaar en vanaf 70 jaar 
 
• Bij blijvende invaliditeit 
* vanaf 70 jaar 

Verzekerde bedragen 
 

€ 4.538,- 
€ 2.723,- 

 
€ 68.068,- 

€ 2.723,- 
Tandheelkundige behandeling 
 maximaal per persoon 

kostprijs 
€ 454,- 

Reisbagage (per polis) 
Totaal verzekerd bedrag per reis:    
waarbij maximaal verzekerd voor                     
• foto-, film-, videoapparatuur 
• sieraden 
• horloges 
• brillen en contactlenzen 
• fietsen 
• muziekinstrumenten 

€ 5.000,- 
 

€ 1.135,- 
€ 378,- 
€ 378,- 
€ 378,- 
€ 681,- 
€ 454,- 

 
informatie 9  Tarieven camping ABBEY WOOD; prijzen per nacht in ponden 
 
Off Peak Season 
1 januari – 27 maart  
15 april – 2 mei 
11 mei – 30 mei  
4 oktober – 19 december 

Shoulder Season 
10 juni – 17 juli 
9 september – 3 oktober 
20 december – 31 december 
 

Peak Season 
28 maart – 14 april 
3 mei – 10 mei 
31 mei – 9 juni 
18 juli – 8 september 

per tent £ 2,- per tent £ 3,- per tent £ 3,- 
per persoon van 
17 jaar en ouder 

£ 3,75 per persoon van 
17 jaar en ouder 

£ 4,50 per persoon van 
17 jaar en ouder 

£ 4,75 

per kind  
(0 t/m16 jaar) 

£ 1,20 per kind  
(0 t/m16 jaar ) 

£ 1,20 per kind 
 (0 t/m16 jaar) 

£ 1,20 
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VERZEKERD BROMMEN 
 
informatie 10 Overzicht jaarpremies1) en uitkeringsregels bromscooterverzekeringen 
 

WA WA+casco 
premie (€) premie (€) uitkering bij verlies of diefstal 3) 

verzekeraar regio2) 

premie 
(€) cataloguswaarde 

€ 1.000 
cataloguswaarde 
€ 2.000 

1e jaar 2e jaar 3e jaar  

Fortuna alle 120,90 378,24 1.237,65 100% CW 80% CW 60% CW 
E,M,Z 181,06 469,66 831,78 Goed Geluk 

A,T 216,46 515,95 876,71 
 80% CW 60% CW 40% CW 

M 127,06 277,06 427,06 
Z 197,37 347,37 497,37 
E 213,28 363,28 513,28 

Paris 

A,T 226,89 376,89 526,89 

 60% CW 50% CW 35% CW 

Zomerdeur alle 225,45 373,43 1.166,30 100% CW 80% CW 60% CW 
  
1) jaarpremies voor bestuurders van 16 jaar inclusief kosten en 
    assurantiebelasting 
 jaarpremies andere leeftijden op aanvraag 
 

2) A= Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
 E= Echt 
 M= Middelburg 
 T= Tilburg 
 Z= Zwolle 
 

3) CW = cataloguswaarde 

 

 
 

 
 




