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Bij dit examen hoort een bijlage. 

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. 

tijdvak 2
woensdag  23 juni
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
 
 

 
 
 
TV+ is gevestigd op de begane grond van een pand aan de Beethovenlaan 21 in 
het centrum van Hengelo (Overijssel). Tom Vrielink is eigenaar van TV+. 
 
De ondernemingsvorm van TV+ is een eenmanszaak. Het bedrijf beschikt over een 
winkel en een werkplaats. 
Het assortiment van de winkel bestaat uit de volgende artikelgroepen: 
− televisies; 
− audioapparatuur; 
− videoapparatuur en DVD-spelers; 
− was- en vaatwasmachines; 
− koelkasten en diepvriezers; 
− cd's en DVD’s. 
 
In de werkplaats wordt apparatuur gerepareerd. 
 
De winkel beschikt over een toonbank met twee kassa’s. De winkelverkopen en de 
reparaties worden via de kassa’s afgerekend. 
 
Naast Tom zelf werken er bij TV+ drie personeelsleden in vaste dienst: 
− een fulltime elektromonteur; 
− twee parttime verkoopmedewerkers. 
De parttime verkoopmedewerkers werken op zaterdag, de koopavond en de 
maandelijkse koopzondag.
 

 
1p  1 TV+ beschikt over een modern elektronisch kassasysteem.  

Welke functies heeft zo'n kassasysteem? 
A registratiefunctie, controlefunctie, beheersfunctie en waardefunctie 
B rekenfunctie, registratiefunctie, controlefunctie en beheersfunctie 
C rekenfunctie, registratiefunctie, waardefunctie en controlefunctie 
D waardefunctie, controlefunctie, beheersfunctie en rekenfunctie 
 

2p  2 Dagelijks wordt bij TV+ na sluitingstijd de kassa geteld. De kassatelling op 30 mei 2004  
was als volgt: 
− kasgeld     € 20.246,30 
− pinbetalingen   € 21.311,19 
− cadeaubonnen  €        35,00 
− creditcardbetalingen €      975,99 
Het kasregister geeft, met de x-uitdraai, een controlestand aan van € 42.544,19.  

    Bereken het kasverschil. Geef aan of dit verschil een kasoverschot of een kastekort is. 
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1p  3 TV+ voert vlak voor het EK voetbal een actie met Panasonic breedbeeld TV's. De actie 
slaat aan. 

 Omschrijf in het kort wat het gevolg van deze actie is voor de afzet van Panasonic 
breedbeeld TV's. 

 
1p  4 Bij TV+ wordt regelmatig de kassa afgeroomd. 

Wat wordt verstaan onder het afromen van de kassa? 
A Een overzicht maken van de dagomzet van de verkopers. 
B Een overzicht maken van de grote bedragen. 
C Het vaststellen van de dagomzet. 
D Tussentijds een teveel aan geld uit de kassa halen. 

 
1p  5 Het geautomatiseerde kassasysteem van TV+ houdt bij hoeveel en welke artikelen in een 

bepaalde periode worden verkocht.  
 Waarom zijn deze gegevens belangrijk voor de samenstelling van het assortiment van 

TV+? 
 
4p  6 Begin mei komt er een nieuwe DVD-speler van Sony op de markt. De adviesprijs van de 

DVD-speler is € 545,- exclusief 19% BTW. TV+ koopt 20 stuks en ontvangt een korting 
van 30% op de adviesprijs. 
TV+ verkoopt de DVD-spelers niet voor de adviesprijs, maar voor € 499,- inclusief BTW. 

    Wat is de brutowinst op één DVD-speler? Geef ook de berekening. 
 
2p  7 Bij TV+ denkt men er over een klantenkaart uit te geven. Bezitters van de klantenkaart 

ontvangen bij elke aankoop punten. Deze punten geven recht op korting.  
 Noem twee voordelen van dit klantenkaartsysteem voor TV+. 

 
1p  8 TV+ verkoopt soms artikelen die niet tot het gewone assortiment behoren, maar waar 

plotseling zonder duidelijk aantoonbare reden veel vraag naar is. 
Waarvan is dan sprake? 
A een rage 
B een trend 
C koopkrachtdaling 

    
2p  9 Eén van de leveranciers van TV+ is Silverpoint BV. Silverpoint BV wil een nieuw artikel op 

de markt brengen. Silverpoint spreekt met een aantal, over het land verspreide, 
elektronicawinkels af dat zij het artikel als proef gaan verkopen.  
TV+ is één van deze winkels. Silverpoint zal de winkels ondersteunen bij de verkoop. 

    Hoe kan Silverpoint BV deze winkels hierbij ondersteunen? 
Noem twee mogelijkheden. 

    
1p  10 Het assortiment koelkasten bij TV+ is beperkt. TV+ verkoopt alleen koelkasten van 

Bauknecht, AEG en Whirlpool. 
De keuze om alleen koelkasten van bekende merken te verkopen, is een onderdeel van 
A het plaatsbeleid. 
B het prijsbeleid. 
C het productbeleid. 
D het promotiebeleid. 
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1p  11 TV+ maakt voor de herkenbaarheid gebruik van een logo. 
 
 
 
 
Tot welk onderdeel van de marketing behoort een logo? 
A personeel 
B plaats 
C presentatie 
D prijs 
 

1p  12 TV+ heeft als bedieningsvorm gekozen voor preselectie. 
De keuze van een bedieningsvorm is onderdeel van 
A de winkelformule. 
B het merkbeleid. 
C het productbeleid. 
D het promotiebeleid. 

    
2p  13 In het winkelcentrum waar TV+ is gevestigd, zit ook een directe concurrent.  

Directe concurrentie hoeft niet altijd nadelig te zijn. 
 Leg uit waarom directe concurrentie voordelig kan zijn. 

 Verklaar het antwoord. 
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1p  14 TV+ ontvangt onderstaande factuur. 
 

 
 
 
 
 

Wilhelminalaan 12 – 6641 DG Beuningen 
telefoon (024)  6779324 - telefax (024) 6779338 

e-mailadres trias@wxs.nl 
ABN-AMRO 77.88.99.566 - Postbank 778899 

 
FACTUUR voor TV+ 

Beethovenlaan 21 
5432 VV Hengelo (Overijssel) 
 
 

 

Klant/debiteurennr. Factuurnummer Factuurdatum Ons ordernummer

130.228 F2004.2305 04-05-2004 VK2004.2305 

 
Artikelnr. Aantal Omschrijving Prijs per stuk Totaal 

8095 10 DVD spelers € 125,00 € 1.250,00

    

    

 

Totaal goederen Korting in % Kortingsbedrag Vrachtkosten 
Bedrag voor 

BTW 

€ 1.250,00    € 1.250,00

BTW tarief BTW bedrag Adm. kosten   

19% € 237,50  TE BETALEN € 1.487,50

 
   Deze factuur leidt in de boekhouding van TV+ tot  

A debitering van de grootboekrekening Voorraad goederen. 
B debitering van een kostenrekening. 
C creditering van de grootboekrekening Voorraad goederen. 
D creditering van een kostenrekening. 
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2p  15 Een verzorgingshuis in een buurtgemeente van Hengelo wordt klant bij TV+.  
TV+ maakt daarom in haar boekhouding een debiteurenkaart van dit verzorgingshuis. Op 
deze debiteurenkaart staan gegevens met betrekking tot het verzorgingshuis. 
Hieronder staan een aantal gegevens: 
− naam van het verzorgingshuis 
− adres van het verzorgingshuis 
− telefoonnummer van het verzorgingshuis 
− naam van de directeur van het verzorgingshuis 
− adres van de directeur van het verzorgingshuis 
− geboortedatum van de directeur van het verzorgingshuis 
− kortingsafspraken met het verzorgingshuis 
− maximale kredietbedrag voor het verzorgingshuis 

    Noem twee gegevens die niet op de debiteurenkaart vermeld worden. 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 16 het rekeningschema op de bijlage. 
 

3p  16 TV+ heeft een breedbeeld kleuren tv aan verzorgingshuis De Olde Molen verkocht. In het 
coderingsstempel op de kopiefactuur zijn nummers van de grootboekrekeningen nog niet 
ingevuld. De bedragen zijn al wel ingevuld. 
Het coderingsstempel staat hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Neem de letters A, B en C over en zet achter iedere letter het nummer van de 
grootboekrekening dat op het coderingsstempel moet worden ingevuld.  

 
3p  17 Op de debiteurenlijst van TV+ staat met betrekking tot verzorgingshuis De Olde Molen het 

volgende: 
01-03-2004 Verzorgingstehuis De Olde Molen saldo debet € 1.140,50. 
 
Over de maand maart zijn met verzorgingshuis De Olde Molen de volgende transacties 
gedaan: 
12-03-2004 per bank ontvangen          € 140,50 
05-03-2004  op rekening verkocht 1 radio\cassettespeler  € 169,00 
26-03-2004 contant ontvangen          € 340,00 

 Wat is het saldo van verzorgingshuis De Olde Molen op de debiteurenlijst  
per 31-03-2004? Geef aan of dit saldo een debet- of een creditsaldo is. Geef ook de 
berekening. 

 

Rek. nr. Debet Credit 

A 1.598,00

B 1.342,86

C 255,14
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Gebruik voor het beantwoorden van de vragen 18 en 19 het rekeningschema op de 
bijlage. 
 

2p  18 Op een verkoopfactuur van TV+ staan onderstaande boekingsstempels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bereken het resultaat op deze verkoop. Geef aan of dit resultaat winst of verlies is. 
 

2p  19 TV+ heeft in de administratie de volgende codering geboekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Om welke financiële transactie gaat het hier? 
 

1p  20 De verkoopprijs van een artikel bij TV+ wordt bepaald door een aantal gegevens. 
Welk gegeven dient als basis voor de berekening van de winkelprijs van een artikel? 
A de inkoopprijs 
B de verzendkosten 
C de voorraadkosten 
D de winstopslag 
 

2p  21 De banken in Nederland willen dat de consumenten meer gebruik maken van de chipknip. 
Bij TV+ kan óók betaald worden met de chipknip.  

 Noem twee voordelen van de chipknip voor de winkelier ten opzichte van pinnen. 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 22 de BTW-tabel op de bijlage. 

    
1p  22 Voor het bepalen van netto verkoopprijzen gebruikt TV+ een BTW-tabel. TV+ verkoopt 

een DVD-speler voor € 496,-.  
 Bepaal met behulp van de BTW-tabel de netto verkoopprijs van de DVD-speler. 

Rek. nr. Debet Credit 

1300 11.397,82

8500 9.578,00

1750 1.819,82

Rek. nr. Debet Credit 

8000 12.578,00

7000 12.578,00

Rek. nr. Debet Credit 

1300 1.850,00

8500 1.554,62

1720 295,38
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3p  23 TV+ verkoopt Bosch vaatwasmachines. De inkoopprijs van deze vaatwasmachines is  
€ 345,25. De brutowinst is 25% en wordt berekend over de inkoopprijs. 
De BTW is 19%. 

    Wat is de bruto verkoopprijs? Geef ook de berekening. 
 

1p  24 Op 31 mei zit er bij openingstijd een bedrag van € 1.545,- in de kassa’s van TV+. 
Er is die dag in totaal € 30.000,- uit de kassa gehaald en naar de bank gebracht. Bij 
sluitingstijd zit er een bedrag van € 12.322,11 in de kassa’s. 
Welk bedrag heeft TV+ die dag in kas ontvangen? 
A € 30.000,00 
B € 40.777,11 
C € 42.322,11 
D € 43.867,11 

    
1p  25 TV+ verlaagt tijdens een actieweek de prijs van Miele vaatwassers met 25% van de 

normale prijs. In de actieweek is de prijs van de Miele vaatwasser € 510,-.  
Wat was de normale prijs van de vaatwasser? 
A € 382,50 
B € 637,50 
C € 680,- 
D € 892,50 
 

1p  26 TV+ verkoopt televisietoestellen in verschillende kleuren. Hierbij valt op dat de kleur van 
televisies van periode tot periode verschilt. De afgelopen jaren heeft TV+ bijvoorbeeld 
veel metallic-kleurige televisies verkocht. 

   Waarvan is hier sprake? 
A imago 
B rage 
C trend 
 

1p  27 TV+ verkoopt DVD-spelers van bijna alle merken. Van deze merken heeft TV+ alle 
verschillende uitvoeringen in het assortiment. 
Het assortiment DVD-spelers is bij TV+ 
A breed en diep. 
B breed en ondiep. 
C smal en diep. 
D smal en ondiep. 

    
1p  28 TV+ is vorig jaar begonnen met het verkopen van kaartjes voor popconcerten.  

TV+ richt zich hierbij vooral op de groep jongeren uit Hengelo en omgeving. 
Een groep waar een onderneming zich op richt, noemt men  
A een afnemersgroep. 
B een consumentengroep. 
C een doelgroep. 
D een klantengroep. 
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1p  29 In een advertentie wordt door TV+ een inbouwvaatwasmachine die normaal  
€ 1.299,- kost, aangeboden voor € 999,-. 
Van welk marketinginstrument maakt TV+ hier gebruik? 
A plaats 
B presentatie 
C prijs 
D product 
 

1p  30 TV+ is gevestigd midden in een winkelgebied. Dit heeft een positief effect op de 
verkopen.  

 Noem één reden waarom vestiging in een winkelgebied een positief effect heeft op de 
verkopen. 

 
1p  31 TV+ bezorgt grote artikelen bij de klant aan huis. Hiervoor worden geen bezorgkosten in 

rekening gebracht. 
 Noem één reden om geen bezorgkosten in rekening te brengen. 
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Gebruik voor het beantwoorden van vraag 32 en 33 het rekeningschema op de bijlage. 
 

1p  32 TV+ heeft onderstaande factuur verstuurd. 
 
 
 

 
 

Beethovenlaan 21, 5432 VV Hengelo (Overijssel) 

FACTUUR 
Verzorgingshuis De Olde Molen 
t.a.v. hoofd financiële administratie 
Deurningerstraat 125 
7575 HD Hengelo (OV) 
 
factuurdatum: 23-03-2004 
                          

Reparatie 5 x TV, 3 x Video € 800,00 
  

totaal goederen BTW 19%  factuurbedrag 

€ 800,00 € 152,00 € 952,00 

 
Wat is de codering van deze factuur?  
A 

Rek. nr. Debet Credit 
1000 € 952,00  
1700  €  152,00
8500  €  800,00

 
B 

Rek. nr. Debet Credit 
1000 € 952,00
1720 € 152,00
8500 € 800,00

 
C 

Rek. nr. Debet Credit 
1300 € 952,00
1700 € 152,00
8500 € 800,00

 
D 

Rek. nr. Debet Credit 
1300 € 952,00
1720 € 152,00
8500 € 800,00
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1p  33 Tom Vrielink heeft van de rekening van TV+ bij de Postbank een bedrag € 400,- 

opgenomen. Hij ontvangt hierbij een geldopnameformulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de boeking van dit boekingsstuk wordt 
A de grootboekrekening 1000 gecrediteerd. 
B de grootboekrekening 1000 gedebiteerd. 
C de grootboekrekening 1200 gecrediteerd. 
D de grootboekrekening 1200 gedebiteerd. 
 

1p  34 TV+ houdt van klanten die op rekening betalen een debiteurenkaart bij.  
Op de kaart van verzorgingshuis De Olde Molen staat een debetsaldo van € 129,-. 
De Olde Molen koopt op rekening een draagbare radio voor € 125,- en brengt een 
geleverde intercom terug. Hiervoor krijgt De Olde Molen een creditnota van € 35,-. 

   Wat is het saldo op de debiteurenkaart van De Olde Molen na verwerking van 
bovenstaande financiële feiten? 
A € 219,- credit 
B € 328,- debet 
C € 219,- debet 
D €   31,- credit 
 

1p  35 TV+ heeft het winkelpand voor een deel gefinancierd met een hypothecaire lening. 
De rente die TV+ over deze lening betaalt, wordt geboekt op de grootboekrekening 
A Overige opbrengsten. 
B Intrestkosten. 
C Crediteuren. 
D Hypothecaire lening. 
 

Geld opnemen of storten

Geld opnemen of storten 

Bedrag 

Wat wilt u? 

Toelichting 

 € 

  Opnemen Storten op eigen rekening 

Kantoornaam Gironummer Pasnummer Bedrag Datum Transactienummer
RMD KWD 4598678 456P534 *****400,- 7659800054 
GELDOPNAME 

25-3-04

65 100 112 L 

400,-

Het bedrag is de volgende werkdag 
op uw rekening bijgeschreven. 

POSTBANK 

Houd uw giropas bij de hand. 
U krijgt deze bon als bewijs mee. 

A
K

T 
10

25
 

(0
29

66
) 

 

X
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1p  36 TV+ stuurt een factuur naar één van de plaatselijke verzorgingshuizen voor op rekening 
geleverde videorecorders. 
Op welke grootboekrekeningen wordt deze factuur bij TV+ geboekt? 
A Debiteuren, Opbrengst verkopen en Te betalen BTW 
B Debiteuren, Opbrengst verkopen en Te vorderen BTW 
C Inkoopwaarde verkopen, Debiteuren en Te betalen BTW 
D Kas, Debiteuren en Opbrengst verkopen 
 
Gebruik voor het beantwoorden van de vragen 37 en 38 het rekeningschema op de 
bijlage. 
 

1p  37 TV+ heeft bij Smet Licht BV nieuwe inbraakvrije vitrines aangeschaft. De factuur die TV+ 
hiervoor ontvangt, bedraagt € 15.565,65, inclusief € 2.485,27 BTW. De factuur is nog niet 
betaald. 
Wat is de codering van deze factuur? 
A 

Rek. nr. Debet Credit 
0100 € 15.565,65
1400 € 15.565,65
 

 
B 

Rek. nr. Debet Credit 
0200 € 13.080,38
1700 €   2.485,27
1400 € 15.565,65

 
C 

Rek. nr. Debet Credit 
0200 € 13.080,38
1720 €   2.485,27
1400 € 15.565,65

 
D 

Rek. nr. Debet Credit 
1400 € 15.565,65
1700 €   2.485,27
7000 € 13.080,38
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1p  38 Het verkoopregister van TV+ over de maand maart geeft aan dat op kassa 1 totaal is 
verkocht voor € 129.689,25. De BTW is € 20.706,69. 
Wat is de codering van het verkoopregister? 
A 

Rek. nr. Debet Credit 
1000 € 129.689,25
8500 € 108.982,56
1700 €   20.706,69

 
B 

Rek. nr. Debet Credit 
1000 € 129.689,25
8500 € 108.982,56
1720 €  20.706,69

 
C 

Rek. nr. Debet Credit 
8500 € 129.689,25
1700 € 129.689,25
 

 
D 

Rek. nr. Debet Credit 
8500 € 129.689,25
1720 € 129.689,25
 

 


