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 ADMINISTRATIE CSE GL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 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. 
 
Een magazijnmedewerker van Panic signaleert dat de voorraad van de kniebeschermers 
onder het bestelminimum komt. 
Welke handeling moet hierop volgen? 
A Het magazijn bestelt bij tot de maximumvoorraad. 
B Het magazijn geeft een inkoopsignaal af naar de afdeling inkoop. 
C Het magazijn vraagt eerst toestemming om te bestellen en bestelt daarna bij. 
 
Welke bedragen staan op een inkoopkaart vermeld? 
A inkoopbedragen inclusief BTW 
B inkoopbedragen exclusief BTW 
C verkoopbedragen inclusief BTW 
D verkoopbedragen exclusief BTW 
 
Op welk formulier komt de vermelding 'aantal colli' voor? 
op de  
A factuur 
B offerte 
C voorraadkaart 
D vrachtbrief 
 
Panic stuurt een klant een factuur. De boekhouder vult de debiteurenkaart in. 
In welke kolom moet de boekhouder het factuurbedrag boeken en wat verandert er aan 
het saldo? 
De boekhouder boekt het factuurbedrag in de  
A creditkolom; het saldo neemt af. 
B creditkolom; het saldo neemt toe. 
C debetkolom; het saldo neemt af. 
D debetkolom; het saldo neemt toe. 
 
Wanneer stuurt Panic een creditnota naar een klant? 
A als de klant goederen heeft teruggestuurd  
B als de klant te laat is met betalen 
C als Panic goederen heeft verzonden 
D als Panic goederen onder rembours levert 
 

 1 1p 

 2 1p 

 3 1p 

 4 1p 

 5 1p 
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De volgende twee opgaven gaan over de onderstaande factuur. 
 
 

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   F-40573   15 maart 2004  

       

  artikelnummer aantal  omschrijving prijs/stuk 
in € 

totaal 
netto in € 

 

   8244 6  Inline skate, Salomon TR7 90,00 540,00  

   8219 4  Inline skate, Tecnica Tomcat 110,00 440,00  

       

       

 totaal goederen 
 

€ 980,00 
 

korting 
 

% 

bedrag korting
 

      € 
 

administratiekosten 
 

__ 
 

 

 vrachtkosten 
 

__ 
 

BTW 19% over 
 

€ 980,00 

BTW-bedrag 
 

€ 186,20 

factuurbedrag 
 

€ 1.166,20 
 

 

 * bij betaling s.v.p. vermelden. 
 

 

 
Panic heeft een factuur ontvangen van Sports 4 All. 

 Boek deze factuur van Sports 4 All op de grootboekrekening Crediteuren. 
 

 Boek deze factuur op de crediteurenkaart van Sports 4 All. 
 

 6 2p 

 7 3p 
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Bekijk het Postbank afschrift. 
 
  

€ Afrekening Zakelijke GIROrekening 
in euro’s 

Datum 

 

Girorekening Bladnr. Volgnr.

 

 

23-03-2004 3426135 1* 13

Vorig saldo

983,92

Totaal afgeboekt bedrag Totaal bijgeboekt 

bedrag

0,00 1.250,84
Nieuw saldo

 3426135 
PANIC 
JANSPLAATS 9 
6811 GB  ARNHEM 
 

2.234,76
Geboekt op Code  Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij

16  MRT ov  SPORTSTUDIO OOST 
ARNHEM FACTUUR 121 

5288341 1.250,84

     
    
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. 

  

 
 Boek de betaling op de debiteurenkaart van Sportstudio Oost. 

 
Panic maakt een orderbevestiging voor een klant. De gegevens daarvoor haalt Panic uit 
twee bronnen.  

 Welke twee bronnen gebruikt Panic daarbij? 
 
Panic ontvangt een partij goederen waarvoor geen verzendkosten betaald hoeven te 
worden. 

 Hoe heet de leveringsvoorwaarde die hier van toepassing is? 
 
Panic ontvangt van een leverancier een orderbevestiging. 
Welke afdeling moet deze orderbevestiging controleren? 
A de afdeling Boekhouding 
B de afdeling Inkoop 
C de afdeling Magazijn 
D de afdeling Verkoop 
 
Welke omschrijving is een betalingsvoorwaarde? 
A De goederen worden af magazijn geleverd. 
B De goederen worden franco geleverd. 
C De goederen worden loco Arnhem geleverd. 
D De goederen worden onder rembours geleverd.  
 

 8 3p 

 9 2p 

 10 1p 

 11 1p 

 12 1p 
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Panic koopt 20 paar skates bij A. Dirkz sport. 
De leverancier verleent 2% kwantumkorting.  
De ontvangen factuur staat hieronder. Het factuurbedrag blijkt niet juist te zijn. 
 
 

 

 
Grondel 11, 3821 KZ  Leusden 

tel.: 033 – 570 19 07 fax: 033 – 573 34 44 
 
 

 Panic 
Jansplaats 9 
6811 GB  ARNHEM 

 

  
 
FACTUUR 

 

  
Factuurnummer: 040158 
Factuurdatum: 23 maart 2004 
Debiteurnummer: 13058 
 

 

 

  artikelnummer aantal  omschrijving prijs/stuk 
in € 

totaal 
netto in € 

 

   8248 20  Spin Trainer, inline skates 120,00 2.400,00  

       

       

       

 totaal goederen 
 

€ 2.400,00 
 

korting 
 

% 

bedrag korting 
 

 € 
 

administratiekosten 
 

__ 
 

 

 vrachtkosten 
 

__ 
 

BTW 19% over
 

€ 2.400,00 

BTW-bedrag 
 

€ 456,00 

factuurbedrag 
 

€ 2.856,00 
 

 

 bij betaling s.v.p. factuurnummer vermelden. 
 

 

 
 Laat aan de hand van een berekening zien dat het factuurbedrag onjuist is.  

Schrijf de berekening van het juiste factuurbedrag op. 
 
Een klant van Panic heeft een rekening niet op tijd betaald. Panic stuurt deze klant een 
brief met het verzoek de rekening alsnog te betalen.  

 Hoe heet zo’n brief? 
 

 13 4p 

 14 1p 
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Op welk formulier geeft Panic aan dat de voorraad goederen minder is geworden? 
A magazijnkaart   
B ontvangen pakbon 
C uitgaande creditnota 
D uitgaande factuur 
 
 
 totaal goederen 

 

€ 372,00 

korting 

 

    % 

bedrag korting 

 

         € 

administratiekosten 

 

           € 5,00 

 

 vrachtkosten 

 

€   10,00 

BTW 19% over 

 

       € 

BTW-bedrag 

 

         € 

factuurbedrag 

 

           € 

 

      
 
Panic verstuurt een factuur naar een klant. Een gedeelte van deze factuur staat 
hierboven.  

 Vul de ontbrekende bedragen in op de uitwerkbijlage. 
 
Panic ontvangt per fax een bestelling van een klant. Panic laat de klant per brief weten 
dat de bestelling is ontvangen en dat de goederen geleverd worden.  

 Hoe heet zo’n brief? 
 
Sportstudio Oost heeft goederen bij Panic besteld. Voor de levering van de goederen 
maak jij een magazijnopdrachtenbon. 
Klantgegevens: 
Sportstudio Oost, Marathonweg 7, 6814 XC  Arnhem, 
contactpersoon Linda Nijgh, debiteurnummer 1300.023 
De volgende goederen zijn besteld: 
- artikelnummer 3237, 8 zonnebrillen, Polaroid Ivor € 105,- per stuk 
- artikelnummer 3256, 12 zonnebrillen, Diesel Polar Star, € 95,- per stuk 
 
Verkooporder V-418. Orderdatum 22-03-2004. Datum 24-03-2004. 
Vrachtkosten € 6,50. 

 Neem bovenstaande gegevens over op de magazijnopdrachtenbon in de 
uitwerkbijlage. 

 Bereken ook het goederenbedrag. 
 
Een leverancier van Panic biedt een partij goederen aan voor € 350,-. 
In de leveringsvoorwaarden staat: af magazijn. 
De vracht- en verzekeringskosten bedragen € 12,-. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW.  

 Hoeveel moet Panic aan de leverancier betalen als de goederen bezorgd worden? 
 

 Waarom zal een leverancier soms artikelen vooruit laten betalen of onder rembours 
versturen? 

 
Panic ontvangt een orderbevestiging. Hierin ontbreekt een besteld artikel. 

 Met welk document moet je de orderbevestiging vergelijken om dat te zien? 
 

 15 1p 

 16 3p 

 17 1p 

 18 5p 

 19 1p 

 20 1p 

 21 1p 
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De afdeling Facturering maakt een verkoopfactuur. Naar welke afdeling gaat de kopie van 
de verkoopfactuur? 
Naar de afdeling 
A Debiteurenadministratie 
B Inkoop 
C Expeditie 
D Verkoop 
 
Bij Panic komt een doos met verschillende artikelen binnen. 

 Aan de hand van welk document wordt de inhoud van de doos het eerst 
gecontroleerd? 

 
Op een pakbon staat achter een aantal goederen vermeld: in backorder. 

 Wat betekent dat? 
 
Wat verstaat men onder ergonomie? 
A De productie zodanig inrichten dat er geen schadelijke afvalstoffen vrijkomen. 
B De productie zodanig inrichten dat er zoveel mogelijk winst gemaakt wordt. 
C De werkplek zodanig inrichten dat het lichaam verstandig belast wordt. 
 
Welke gegevens vormen de basis van een offerte? 
A artikel, prijs, levertijd, crediteurnummer 
B artikel, prijs, levertijd, leveringsvoorwaarden 
C levertijd, verkoopordernummer, factuurnummer 
 

 Wat verstaat men onder het muteren van een klantenbestand? 
 
Panic koopt bij Firma De Vlieg 60 skates op rekening. 
Waar vult Panic dit in? 
A debet op de debiteurenkaart 
B credit op de debiteurenkaart  
C debet op de crediteurenkaart 
D credit op de crediteurenkaart 
 
In een wijkkrant adverteert Panic met skates. Daarbij staat de vermelding: 'op = op'.  
Van welke offerte is hier sprake? 
A bindende offerte 
B offerte vast mits onverkocht 
C vaste offerte 
D vrijblijvende offerte 
 

 22 1p 

 23 1p 

 24 1p 

 25 1p 

 26 1p 

 27 1p 

 28 1p 

 29 1p 
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Voor klanten legt Panic een klantenomzetkaart aan. 
 
Klantenomzetkaart van Jan Veldkamp 
 
datum verkoopordernr waarde verkopen totale verkoop 
april 7 transport  € 3.500,– 
april 16 V-3128 € 500,– € 3.000,– 
mei 8 V-3257 € 800,– € 3.800,– 

 
Op de klantenomzetkaart van Jan Veldkamp is een fout gemaakt. De verkoopnota van  
16 april is voor een creditnota aangezien. 
Wat moet het eindbedrag op deze klantenomzetkaart zijn? 
A € 1.300,- 
B € 2.200,- 
C € 4.300,- 
D € 4.800,- 
 
De afdeling Inkoop van Panic krijgt vanuit het magazijn het volgende bericht.  
Van de Targa handschoenen zijn er nog 3 paar, de minimumvoorraad is 5 paar en de 
maximumvoorraad 25 paar. De besteleenheid is 3 paar. 

 Hoeveel paar handschoenen moet de afdeling Inkoop bijbestellen?  
Schrijf de berekening op. 

 
Hoe worden de gegevens van klanten, zoals naam, adres, woonplaats genoemd? 
A ANW-gegevens 
B NAW-gegevens 
C WAN-gegevens 
 

 Wat verstaat men onder levertijd? 
 
Panic heeft op de crediteurenkaart van leverancier Brunotti een bedrag credit geplaatst. 
Welke uitspraak is in dit verband juist? 
A De schuld van Panic neemt af. 
B De schuld van Panic neemt toe. 
C Het banksaldo is afgenomen door een betaling. 
D Het banksaldo is toegenomen door een betaling. 
 

 30 1p 

 31 2p 

 32 1p 

 33 1p 

 34 1p 
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Bekijk het Postbank afschrift. 
 
  

€ Afrekening Zakelijke GIROrekening 
in euro’s 

Datum 

 

Girorekening Bladnr. Volgnr.

 

 

16-04-2004 3426135 1* 16

Vorig saldo

1.687,57

Totaal afgeboekt bedrag Totaal bijgeboekt 

bedrag

0,00 2.000,00
Nieuw saldo

 3426135 
PANIC 
JANSPLAATS 9 
6811 GB  ARNHEM 
 

3.687,57
Geboekt op Code  Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij

9  APR OV  J DE VRIES LEUSDEN 
FACTUUR 2004/23 

638366 2.000,00

     
    
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. 

  

 
Waar vult Panic deze bijschrijving in? 
A debet op de debiteurenkaart 
B credit op de debiteurenkaart  
C debet op de crediteurenkaart 
D credit op de crediteurenkaart  
 
De facturen worden op volgorde van binnenkomst gesorteerd.  
Op welke wijze worden ze gesorteerd? 
A alfabetisch 
B alfabetisch lexicografisch 
C alfanumeriek 
D chronologisch 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina!

 35 1p 

 36 1p 
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Gebruik onderstaande factuur voor het beantwoorden van de volgende twee vragen. 
 

 
Prins Hendrikweg 35  
7811 KC  EMMEN 
Tel: 0591 – 35 16 88 
Fax: 0591 – 35 16 89 
E-mail: freetimecenter@wannamail.com 
Postbank: 3874623 

 
FACTUUR 

 
artikelnr. aantal 

 
omschrijving prijs per stuk 

€ 
totaalbedrag 

€ 
 
724323252 
 

 
2 

 
skibroek O’Neill 

 
105,95 

 
211,90 

 
 
 

    

korting bedrag BTW-bedrag factuurbedrag korting 10% 

€ ……………… 

BTW 19% 

 
€ ……………… € 226,94 

 
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. 
Wij verzoeken u bij de betaling factuurnummer en debiteurennummer te vermelden. 

 

debiteurennr.  
13018 

factuurnummer  
03-82134 

factuurdatum 
16-05-2004 

ordernummer 
03-52134 

 
Panic ontvangt een factuur van Free-Time Center. 
Op de factuur zijn de bedragen voor korting en BTW onleesbaar.  

 Wat is het juiste kortingbedrag en wat is het juiste BTW-bedrag? 
 

 Welke betalingsvoorwaarde van Free-Time Center staat op de factuur? 
 
 

 37 2p 

 38 1p 

 
Panic Skate & Snowboard Shop 
Jansplaats 9 
6811 GB  ARNHEM 


