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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carina de Groot is eigenaresse van Zeelandfiets. Zeelandfiets is gevestigd op de 
begane grond van een pand aan de Grote Markt in het centrum van het Zeeuwse 
stadje Hulst. 
 
De ondernemingsvorm van Zeelandfiets is een eenmanszaak. Het bedrijf beschikt 
over een winkel en een werkplaats.  
Het assortiment van de winkel bestaat uit de volgende artikelgroepen: 
− fietsen; 
− fietsaccessoires; 
− fietsregenkleding; 
− auto accessoires; 
− mobiele telefoons. 
In de werkplaats worden fietsen gerepareerd.  
Zeelandfiets verhuurt ook fietsen. Zij beschikt hiertoe over 100 huurfietsen. 
Deze fietsen worden verhuurd via de werkplaats. De fietsen worden ook op zondag 
verhuurd. 
 
De winkel beschikt over een toonbank met twee kassa's. De winkelverkopen, maar 
ook de reparaties, worden via deze kassa's afgerekend. 
 
Naast Carina zelf werken er bij Zeelandfiets drie personeelsleden in vaste dienst: 
− één fulltime rijwielhersteller; 
− twee parttime verkoopmedewerkers. 
De parttime verkoopmedewerkers werken op zaterdag, zondag en de koopavond. 
 
 
 

2p  1 Voordat de winkel open gaat, maakt Carina de kassa gebruiksklaar. Hierbij moet ze een 
aantal handelingen en controles doen. 

 Noem twee handelingen of controles die Carina moet doen. 
 

1p  2 Zeelandfiets heeft een geautomatiseerd kassasysteem. Bij een geautomatiseerd 
kassasysteem kan men aan het eind van de dag de omzet per artikel uitlezen. 
Welke functie van het kassasysteem zorgt er voor dat dit mogelijk is? 
A de beheersfunctie 
B de controlefunctie 
C de rekenfunctie 

ZEELANDFIETS 
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1p  3 Zeelandfiets verkoopt onder andere mountainbikes van het type Streetwinner. De 
inkoopprijs van deze mountainbike is € 600,- exclusief BTW. De brutowinstopslag is 30% 
van de inkoopprijs. De BTW is 19%. 
 
Wat is de juiste manier van berekenen van de verkoopprijs van deze mountainbike? 
 
A inkoopprijs  € 600,00 B inkoopprijs  € 600,00 
 BTW 19%  € 114,00  BTW 19%  € 114,00 
    € 714,00     € 486,00 
 brutowinstopslag 30% € 214,20  brutowinstopslag 30% € 145,80 
 verkoopprijs  € 928,20  verkoopprijs  € 340,20 
 
C inkoopprijs  € 600,00 D inkoopprijs  € 600,00 
 brutowinstopslag 30% € 180,00  brutowinstopslag 30% € 180,00 
    € 780,00     € 780,00 
 BTW 19%  € 148,20  BTW 19%  € 148,20 
 verkoopprijs  € 928,20  verkoopprijs  € 631,80 
 

2p  4 Zeelandfiets verkoopt racefietsen van het type Speedy. De netto verkoopprijs van deze 
racefiets is € 1.425,-. De BTW bedraagt € 270,75. 
Zeelandfiets heeft met de plaatselijke wielervereniging afgesproken dat de leden van 
deze vereniging 10% korting krijgen. 

 Bereken de prijs die een lid van de plaatselijke wielervereniging voor deze racefiets 
moet betalen. 

 
1p  5 Bij Zeelandfiets kunnen klanten de gekochte artikelen binnen 8 dagen na aankoop ruilen. 

Hierbij geldt de regel dat er geen geld teruggegeven wordt. Als de klant geen vervangend 
artikel wil, dan ontvangt hij een bon. 
Wat voor soort bon ontvangt de klant dan? 
A een emballagebon 
B een kortingsbon 
C een retourbon 
D een tegoedbon 
 

1p  6 Zeelandfiets heeft de verkoopprijs van een fiets berekend op € 1.018,-. Zeelandfiets 
verkoopt deze fiets voor € 999,-. 
Hoe heet deze prijs? 
A adviesprijs 
B bodemprijs 
C fabrieksprijs 
D psychologische prijs 

 
1p  7 In een advertentie biedt Zeelandfiets een sportfiets aan van € 1.299,- voor € 999,-. 

Van welk marketinginstrument maakt men hier gebruik? 
A plaats 
B presentatie 
C prijs 
D product 
 

1p  8 Zeelandfiets is gevestigd midden in een winkelgebied. Het gevestigd zijn in een 
winkelgebied heeft een positief effect op de verkopen.  

 Waardoor wordt dit effect veroorzaakt? 
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1p  9 Zeelandfiets wil exclusieve fietsen onder de eigen naam ‘Zeeland’ gaan verkopen. 
In dit geval is sprake van 
A een rage. 
B een trend. 
C klantbenadering. 
D merkbeleid. 
 

1p  10 Hieronder staat het logo van Zeelandfiets. 
 

 
 
 
 

 
Wat voor soort logo is dit? 
A een lettermerklogo 
B een monogramlogo 
C een woordmerklogo 
 

1p  11 Zeelandfiets behaalt een groot deel van de omzet met de verkoop van fietsen. 
Welk verkoopsysteem wordt, in het algemeen, bij de verkoop van fietsen gebruikt? 
A bediening 
B preselectie 
C zelfbediening 
 

1p  12 Zeelandfiets verkoopt ook zogenaamde impulsartikelen. Bij het opstellen van het 
schappenplan houdt Carina rekening met het koopgedrag van de klanten. 
Wat is de beste plaats in de winkel om impulsartikelen te presenteren? 
A achter in de winkel 
B bij de kassa 
C in het midden van de winkel 
D voor in de winkel 
 

1p  13 Zeelandfiets is een speciaalzaak in fietsen. 
   Het assortiment van een speciaalzaak is 

A breed en diep. 
B breed en ondiep. 
C smal en diep. 
D smal en ondiep. 

ZEELANDFIETS 
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3p  14 Hieronder staat een factuur die Zeelandfiets aan een klant heeft verzonden. 
 

 FACTUUR 
 

G. van Velzen 
Diepenbrockstraat 126 
4535 GK  Terneuzen 

  

        Grote Markt 19 
        4561 EB  Hulst  
        Tel. 0114-315117 

factuurnummer  
VF 76/03 

uw kenmerk 
Enk/216 

 
 factuurdatum: 5 maart 2004 
 

aan u geleverd omschrijving prijs per eenheid totaal netto 
1 
 

herenfiets Ottawa 
 

€ 850 
 

00 
 

€ 850 00 
 

1 
 

fietstas 
 

€   50 
 

00 €   50 
 

00 

 
 

totaal goederen 
€ 900,00 

    btw 19 % 
€ 171,00 

factuurbedrag 
€ 1.071,00 

 

 
 Codeer deze factuur in de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het rekeningschema op de 

bijlage. 
 

2p  15  Boek factuur VF76/03 in de subadministratie in de uitwerkbijlage. 
 

2p  16 Hieronder staat een intern boekingsstuk van Zeelandfiets. 
 
 
Intern boekingsstuk nr. IB 74 
 
 

 
Datum: 08-03-2004 
Behandeld door:  
 

 
Inkoopwaarde verkochte herenfiets  
Ottawa € 745,- 
 

 
Opmerkingen: 

 
 Codeer dit intern boekingsstuk in de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het 

rekeningschema op de bijlage. 

ZEELANDFIETS  
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3p  17 Zeelandfiets ontvangt onderstaand bankafschrift. 
 

Afrekening Zakelijke Girorekening 
in Euro 
Datum 
15/03/2004 

girorekening 
68 69 701 

volgnr. 22 vorig saldo 2.498,- 

totaal afgeboekt 
2.701,30 

totaal bijgeboekt bedrag 
1.071,- 

CITYBANK 
 
68 69 701 
Zeelandfiets 
Grote Markt 19 
4561 EB  Hulst  
  nieuw saldo 867,70 

Geboekt op 
10 maart 
 
 
12 maart 
 

code  
af 
 
 
bij 

omschrijving 
Batavus  
factuur 2004/116 
 
G.van Velzen  
factuur F 76/03 

bedrag af 
2.701,30 
 
 

bedrag bij 
 
 
 
1.071,- 

 
 Codeer bankafschrift nummer 22 in de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het 

rekeningschema op de bijlage. 
 

2p  18  Boek de betaling aan Batavus in de subadministratie in de uitwerkbijlage. 
 

2p  19  Boek de ontvangst van G. van Velzen in de subadministratie in de uitwerkbijlage. 
 

1p  20 Het Eigen vermogen van Zeelandfiets was per 1 januari 2003 € 80.000,-. In 2003 werd 
een winst behaald van € 15.000,-. De privé-opnamen in 2003 waren € 6.000,-.  
Hoe wordt het Eigen vermogen per 31 december 2003 berekend? 
A € 80.000,-  - € 15.000,-  - € 6.000,- 
B € 80.000,-  - € 15.000,- + € 6.000,- 
C € 80.000,- + € 15.000,-  - € 6.000,- 
D € 80.000,- + € 15.000,- + € 6.000,- 
 

1p  21 Het centrum van Hulst trekt veel toeristen. 
Op welke manier speelt Zeelandfiets hier, met zijn winkelformule, op in? 
A door het geven van kortingen 
B door het repareren van fietsen 
C door het verhuren van fietsen 
D door het verkopen van accessoires 
 

1p  22 Nederland kent drie BTW-tarieven. 
Onder welk tarief valt het grootste gedeelte van het assortiment van Zeelandfiets? 
A het   0%-tarief 
B het   6%-tarief 
C het 19%-tarief 
 

1p  23 Zeelandfiets probeert haar etalage zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Eén manier om dit 
te doen is draperen. 
Wat is draperen? 
A decoreren met bloemen 
B decoreren met karton 
C decoreren met stof 
D decoreren met verf 
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1p  24 Zeelandfiets heeft in haar winkel schappen op verschillende hoogten tot 1,90 meter. 
Op welke hoogte liggen, over het algemeen, de artikelen met de hoogste 
brutowinstmarge? 
A op bukhoogte 
B op grijphoogte 
C op ooghoogte 
D op reikhoogte 
 

1p  25 Zeelandfiets verkoopt soms artikelen die niet tot het gewone assortiment behoren, maar 
waar plotseling veel vraag naar is.  
Tijdens het EK-voetbal is er plotseling veel vraag naar oranje fietsbellen. 
Waarvan is in zo'n geval sprake? 
A van een koopkrachtoverschot bij de kopers 
B van een rage 
C van een trend 
D van koopkrachtverbetering bij de kopers 
 

1p  26 Zeelandfiets presenteert een artikel op een display in het gangpad, zodat de klant er 
omheen kan lopen. 
Hoe noemen we zo'n display? 
A eilanddisplay 
B kassadisplay 
C kopdisplay 
D schapdisplay 
 

1p  27 Welk van onderstaande promotiematerialen is extern promotiemateriaal? 
A een huis aan huis folder 
B een raambiljet op de etalageruit 
C een videodemonstratie in de winkel 
 

1p  28 Zeelandfiets heeft, net als de Hema, nauwelijks etalages. 
Waarom heeft de Hema nauwelijks etalages? 
A De etalageruimte wordt bij de Hema als opslagruimte gebruikt. 
B Het hebben van geen etalages is kostenbesparend. 
C Iedereen kent het assortiment van de Hema, zodat etalages niet of nauwelijks nodig 

zijn. 
 

1p  29 In het afgelopen jaar zijn in Nederland de prijzen van de consumptiegoederen gemiddeld 
gestegen. De inkomens zijn in dat jaar ongeveer gelijk gebleven.  
De koopkracht is in het afgelopen jaar  
A gedaald. 
B gelijk gebleven. 
C gestegen. 
 

3p  30 Zeelandfiets verkoopt regenpakken van het merk Rain. Van de regenpakken zijn de 
volgende gegevens bekend: 
− inkoopprijs van een regenpak € 25,- 
− Zeelandfiets ontvangt bij de inkoop € 2,50 korting op de bovenvermelde inkoopprijs 
− Zeelandfiets hanteert een brutowinstopslag van 20% over de inkoopprijs min de 

korting  
− de BTW op regenpakken bedraagt 19% 

 Bereken de bruto verkoopprijs van een regenpak. 
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1p  31 Een klant koopt een nieuwe fietsbuitenband. De band kost € 12,45. De klant rekent bij de 
kassa af. Hij betaalt met een biljet van € 10,- en een biljet van € 5,-. De kassamedewerker 
toetst het artikelnummer op de kassa in. Daarna verricht hij de volgende handelingen: 
1 Het opbergen van het ontvangen geld in de kassalade. 
2 De klant de kassabon geven. 
3 De klant het wisselgeld geven. 
4 De kassalade sluiten. 
 
In welke volgorde moet hij deze handelingen uitvoeren? 
A 1 → 4 → 2 → 3 
B 1 → 3 → 2 → 4 
C 3 → 1 → 2 → 4 
D 3 → 2 → 1 → 4 
 

1p  32 Zeelandfiets krijgt van bandenfabriek Tire het exclusieve verkooprecht voor buitenbanden 
voor ATB-fietsen in de regio Hulst. Tire geeft aan Zeelandfiets voor deze banden een 
verkoopprijs op van € 31,- per band. 
Hoe heet deze prijs? 
A adviesprijs 
B berekende verkoopprijs 
C bodemprijs 
D psychologische prijs 
 

2p  33 Aan het einde van de dag wordt bij Zeelandfiets de kas opgemaakt. Volgens de X-bon is 
de omzet € 7.526,84. De kasstaat geeft een omzet van € 7.583,76 aan. 

 Bereken het kasverschil. Geef aan of dit verschil een kasteveel of een kastekort is. 
 

1p  34 Zeelandfiets wil graag dat klanten afrekenen met een chipknip of chipper. 
Waarom wil Zeelandfiets dit? 
A Omdat kassa’s dan niet meer nodig zijn. 
B Omdat dit de omzet verhoogt. 
C Omdat dit kostenbesparend is. 
D Omdat dit klantvriendelijk is. 
 

1p  35 Bij Zeelandfiets kunnen klanten met een creditcard betalen. Een creditcard brengt kosten 
met zich mee.  
Voor wie brengt een creditcard kosten met zich mee? 
A niet voor de klant, maar wel voor de winkelier 
B wel voor de klant, maar niet voor de winkelier 
C zowel voor de klant als voor de winkelier 
 

1p  36 Alle artikelen in de winkel zijn voorzien van een streepjescode. 
Hoe heet deze code? 
A AEN code 
B EAN code 
C E-pos code 
D scancode 
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1p  37 Zeelandfiets roomt regelmatig de kassa af. 

Afromen van de kassa is 
A de bankbiljetten uit de kassalade verwijderen. 
B de bankbiljetten van € 20,- euro en groter uit de kassalade verwijderen. 
C de munten uit de kassalade verwijderen. 
D het teveel aan bankbiljetten en munten uit de kassalade verwijderen. 
 

1p  38 Zeelandfiets wil zijn aanbiedingen onder de aandacht van de bevolking van Hulst 
brengen. 
Welk medium is hiervoor het meest geschikt en bereikt de meeste inwoners van Hulst? 
A Een landelijke krant, zoals bijvoorbeeld De Telegraaf of de Volkskrant. 
B Een Ster-reclame op de TV. 
C Een plaatselijke huis aan huis krant. 

 
1p  39 Zeelandfiets is het afgelopen jaar uitgeroepen tot ‘fietswinkel van het jaar’. Uit het 

juryrapport blijken de volgende punten: 
− Het opstellen van fietsen buiten lokt veel bezoekers naar binnen. 
− Het interieur in de winkel zorgt ervoor dat de bezoekers rustig in de winkel rondlopen. 
− De winkel is zeer overzichtelijk en logisch ingericht. 
Tot welk marketinginstrument behoren deze punten? 
A plaats 
B presentatie 
C product 
D promotie 
 

2p  40  Noem de twee mogelijkheden om perspectief in een etalage aan te brengen. 
 

3p  41 Zeelandfietsverhuur is een zelfstandig bedrijf binnen Zeelandfiets.  
De balansgegevens Zeelandfietsverhuur zijn per 1 januari 2004: 
− Eigen vermogen  € 23.000,- 
− Banklening   €   8.700,- 
− Crediteuren   €   2.100,- 
− Kas    €   1.873,- 
− Bank   €   8.467,- 
− Debiteuren    €    ……. 
− Voorraad huurfietsen  € 23.385,- 
− Af te dragen BTW   €   1.123,- 
  

 Stel de balans op per 1 januari 2004 in de uitwerkbijlage. Bereken hierbij zelf het bedrag 
aan debiteuren. 

 
1p  42 Zeelandfiets heeft een partij van 25 fietsen ontvangen van een leverancier voor totaal 

€ 19.625,- exclusief BTW. Eén van de fietsen heeft een beschadiging. Zeelandfiets gaat 
akkoord met een korting op die fiets en krijgt een creditnota van € 196,- exclusief BTW.  
De BTW is 19%. 

 Noem één van de grootboekrekeningen waarop deze creditnota geboekt wordt. 
 
1p  43  Bereken het factuurbedrag van de creditnota. 

 


