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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
De afdeling Inkoop voorziet elke bestelling van een nummer. 
Hoe heet zo’n nummer? 
A creditnummer 
B factuurnummer 
C inkoopnummer 
 
Panic heeft een leveranciersbestand. 

 Welke afdeling werkt het meest met dit bestand? 

.......................................................................................................................................... 
 
Leverancier Sports 4 All gaat order 256 uitvoeren.  
Sports 4 All gaat nog niet meteen leveren, maar stuurt eerst een bericht aan Panic.  
Hoe heet dit bericht? 
A inkoopfactuur 
B offerte 
C orderbevestiging 
 
Enige dagen later ontvangt Panic de goederen en een factuur van leverancier  
Sports 4 All. Panic moet € 7.769,00 aan Sports 4 All betalen. 
Panic boekt de factuur op de grootboekrekening Crediteuren. 

 Wordt deze rekening gedebiteerd of gecrediteerd? 

.......................................................................................................................................... 
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Van een Amerikaanse leverancier ontvangt Panic een inkoopfactuur in dollars.  
De bank heeft de wisselkoersen van de dollar op een bord gezet. 
 
 aankoop 

 
verkoop 

Amerikaanse dollar 
 

1,01 1,09 

 
 Gebruikt Panic voor het omrekenen van de factuur de aankoopkoers of de 

verkoopkoers? 

.......................................................................................................................................... 
 
Panic wil een overzicht van alle schulden aan zijn leveranciers. 

 Hoe heet zo’n overzicht? 

.......................................................................................................................................... 
 
Panic ontvangt een offerte van een leverancier. 
In de offerte zijn betalingsvoorwaarden vermeld. 
Welke voorwaarde hoort bij de betalingsvoorwaarden? 
A betaling binnen 30 dagen na factuurdatum 
B goederen worden af magazijn geleverd 
C offerte vast mits onverkocht 
 
Panic bestelt tien paar skates bij een leverancier. 
De leverancier meldt dat er vier paar skates in backorder staan. 

 Uit hoeveel paar skates bestaat de eerste levering? Schrijf de berekening op. 

.......................................................................................................................................... 
 
Panic levert tien paar skates aan een klant. 
Deze skates zitten bij elkaar in een doos. 
Op de vrachtbrief staat 
A een colli. 
B een dozijn. 
C tien dozen. 
 
Panic moet een levering bij ontvangst betalen aan de postbode. 

 Hoe heet deze levering? 

.......................................................................................................................................... 
 
Panic ontvangt een inkoopfactuur uit Amerika voor $ 1.543,90. 
De koers van de dollar is momenteel € 1,05. 

 Hoeveel is het factuurbedrag in euro’s? Schrijf de berekening op. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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Panic heeft bij de bank een geldlening lopen voor € 13.200,00 tegen een rente van  
5,2% per jaar.  
De lening wordt in vijf jaar met gelijke bedragen afgelost. 

 Hoeveel zijn de rente en aflossing over 1 jaar? Schrijf de berekening op. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Panic ontvangt een orderbevestiging van een leverancier. 
Op welke kaart registreert Panic dit formulier? 
A debiteurenkaart 
B klantenkaart 
C leverancierskaart 
 
Leverancier Sports 4 All rekent 2% kredietbeperking op zijn facturen. 
Waarom gebruikt Sports 4 All kredietbeperking? 
A om meer artikelen te kunnen verkopen 
B om sneller te kunnen leveren 
C om sneller zijn geld binnen te krijgen 
 
 
De volgende vier vragen gaan over een bestelling bij Brunotti. 
 
Panic koopt beschermdoosjes voor zonnebrillen in. 
Het gaat om de volgende aantallen: 
25 x beschermdoos, plastic 
40 x beschermdoos, metaal 
 

 Vul op de bestelbon de kolommen 'aantal' en 'omschrijving' in. 
 

Bestelbon beschermdoosjes zonnebrillen 

aantal omschrijving prijs per stuk 
in € 

totaalprijs 
in € 

    

    

    

totaal bestelling 
 

 
 

2p  12 

1p  13 

1p  14 

2p  15 
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De prijs per stuk van de doosjes is als volgt: 
beschermdoos, plastic  € 5,80 
beschermdoos, metaal € 7,40 

 Vul op de bestelbon de kolom 'prijs per stuk' in. 
 

 Bereken de totaalprijs per soort beschermdoosje. 
 Noteer deze totaalprijs in de kolom 'totaalprijs' van de bestelbon. 

 
 Bereken het 'totaal bestelling' en noteer dit bedrag op de bestelbon in het onderste 

vak van de kolom 'totaalprijs'. 
 
Panic heeft bij de bank een hypothecaire lening lopen van € 75.800,00 tegen een rente 
van 9,8%. 
De looptijd van de lening is drie jaar. 

 Hoeveel rente heeft Panic na drie jaar in totaal betaald? Schrijf de berekening op. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Panic heeft van de zonnebrillen Polaroid Mistic nog drie brillen in voorraad. 
De minimumvoorraad is acht. 
De maximumvoorraad is zestien. 
De maximumvoorraad is ook de gewenste voorraad. 

 Hoeveel zonnebrillen moet Panic bijbestellen? Schrijf de berekening op. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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Bekijk het volgende afschrift van de Postbank. 
 
   

€ Afrekening Zakelijke GIROrekening 
in euro’s 

Datum 

 

Girorekening Bladnr. Volgnr. 

 

POSTBANK  

 

15-03-2004 3426135 1* 12 

Vorig saldo 

 

8.687,57 

Totaal afgeboekt bedrag Totaal bijgeboekt bedrag 

7.769,00 0,00 
Nieuw saldo 

 

 3426135 
PANIC 
JANSPLAATS 9 
6811 GB  ARNHEM 
 

918,57 
Geboekt op Code  Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij 

12  MRT OV 9 DIRKZ SPORT LEUSDEN 
FACTUUR 7284 EN  
FACTUUR 7298 

638366 7.769,00  

      
Girofoon (026) 3 555  666 Klantenservice (020) 5 65 50 10 
Actueel saldo en bij- en afschrijvingen, 
dagelijks van 7.00 uur ’s ochtends tot 2.00 uur ’s nachts. 
 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

 
 Verwerk de bovenstaande betaling op de crediteurenkaart. 

 

CREDITEURENKAART 
 
 
 
 
 

crediteurnummer:  
1400.421 

naam: 
Dirkz Sport 

postcode + woonplaats: 
3821 KZ  LEUSDEN 

straat: 
Grondel 11 

telefoon: 
(033) 570 19 07 

 mutatie  

datum omschrijving debet  credit  saldo  

01-03-04 factuur 7284  € 4.930,00 € 4.930,00 

02-03-04 factuur 7298  € 2.839,00 € 7.769,00 

     

     

4p  21 
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Panic vraagt een offerte aan bij een leverancier. 
In de offerte staat vermeld: 'franco'. 

 Is dit een betalingsvoorwaarde of een leveringsvoorwaarde? 

.......................................................................................................................................... 
 
Soms stuurt Panic een bestelling per post. 
De klant ontvangt de bestelling dan 'onder rembours'. 
Waarom doet Panic dit? 
A omdat de leverancier het vervoer betaalt 
B omdat het goedkoper is voor de klant 
C omdat Panic dan zeker zijn geld krijgt 
 
Panic doet per brief een verzoek om een offerte. 

 Noem twee andere manieren waarop Panic bij een leverancier een offerte aan kan 
vragen. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Panic ontvangt een orderbevestiging van een leverancier. 
Welke afdeling controleert deze orderbevestiging? 
A afdeling Inkoop 
B afdeling Magazijn 
C afdeling Verkoop 
 
Met welk document vergelijkt Panic de ontvangen orderbevestiging? 
A factuur 
B order 
C pakbon 
 
Een vrachtbrief wordt meestal in drievoud gemaakt. 

 Voor wie zijn de drie exemplaren bestemd? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
De verkoopprijs exclusief BTW van skates ‘K2 Velocity’ is € 155,46 per paar.  

 Hoeveel is de BTW? Schrijf de berekening op. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

1p  22 

1p  23 
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Het vervoeren van goederen kost geld. 
De kosten zijn afhankelijk van: 
A artikelnummer 
B gewicht 
C verpakkingsmateriaal 
 
Panic ontvangt goederen. 
De goederen worden opgeslagen in het magazijn. 
Welk formulier vult de magazijnmedewerker nu in? 
A magazijnafgiftebon 
B magazijnontvangstbon 
C magazijnopdrachtenbon 
 
Panic heeft een lening bij de bank van € 15.700,00. 
De bank vraagt 5,75% rente per jaar.  
Hoeveel rente moet Panic per jaar betalen? 
A € 1.884,00 
B €    209,75 
C €    902,75 
 
Panic heeft goederen bij een leverancier besteld. 
De goederen zijn nog niet geleverd. 
Wat gebeurt er met het saldo op de voorraadkaart? 
Het saldo op de voorraadkaart 
A blijft gelijk. 
B wordt groter. 
C wordt kleiner. 
 
Wat betekent het saldo van de grootboekrekening Crediteuren? 
A de totale schuld aan crediteuren 
B de totale schuld aan de bank 
C het totaal van inkoopfacturen 
 
Panic ontvangt goederen op een pallet. 
Voor dit pallet wordt emballage gerekend. 
Wat is emballage? 
A hoeveelheid artikelen 
B soort verpakking 
C statiegeld 
 
Panic verkoopt een zonnebril. 
De inkoopprijs van de zonnebril is € 8,97 inclusief € 1,43 BTW. 
De verkoopprijs van dezelfde zonnebril is € 12,48 inclusief € 1,99 BTW. 
 
Welk bedrag aan BTW moet Panic (na verrekening) aan de belastingdienst afdragen? 
A € 0,56 
B € 1,43 
C € 1,99 
D € 3,42 

1p  29 
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Panic ontvangt van leverancier EeWee een aanmaning. 
 Waarom ontvangt Panic een aanmaning? Noem een mogelijke reden. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Panic ontvangt van leverancier Brunotti een inkoopfactuur van € 562,23. 
De kredietbeperking is € 25,69.  
Panic betaalt de factuur op tijd. 

 Bereken het bedrag dat Panic aan Brunotti moet betalen. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Een leverancier stuurt goederen naar Panic. 
Op de vrachtbrief staat het adres van Panic, Jansplaats 9, 6811 GB  ARNHEM. 
Bij afleveradres staat: Singel 180 te Arnhem. 
Op welk adres moet de chauffeur de goederen bezorgen? 
A Jansplaats 9 
B maakt niet uit 
C Singel 180 
 
 

1p  36 

2p  37 

1p  38 


