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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 64 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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SHAMS TELECOMMUNICATION 

  
 
Shams telecommunication verkoopt mobiele telefoons en accessoires. 
Het hoofdkantoor van Shams staat in Arnhem. 
 

De meeste van de volgende vragen gaan over Shams. 
 
Je ingeleverde examen wordt beoordeeld op netheid en nauwkeurigheid. 
Let er (waar nodig) op dat je: 
- goed leesbaar schrijft; 
- geen fouten maakt bij het overnemen van gegevens uit de opgave; 
- bij optellingen de getallen netjes onder elkaar plaatst; 
- bij geldbedragen het €-teken vermeldt;  
- bij geldbedragen de cijfers achter de komma vermeldt;  
- geldbedragen correct afrondt op hele eurocenten. 
 
Shams maakt een factuur en geeft een korting van 10%. 
Wat is de juiste volgorde van berekenen? 
A totaal bedrag goederen – korting + vrachtkosten + BTW 
B totaal bedrag goederen – vrachtkosten + BTW – korting 
C totaal bedrag goederen + vrachtkosten – korting + BTW 
D totaal bedrag goederen + vrachtkosten + BTW – korting 
 
Een klant van Shams heeft te weinig goederen ontvangen. 
Shams zal € 100,- in mindering brengen op het te betalen bedrag. 
Hoe moet dit boekhoudkundig verwerkt worden? 
A Shams brengt op een volgende factuur € 100,- in mindering. 
B Shams stuurt de klant een nieuwe factuur met een € 100,- lager bedrag. 
C De klant stuurt Shams een creditfactuur van € 100,-. 
D Shams stuurt de klant een creditfactuur van € 100,-. 
 
Welke functie heeft de Arbo-wet? 
A De wet wil werknemers beschermen tegen onveilige werksituaties. 
B De wet regelt een uitkering als een werknemer op het werk een ongeval krijgt. 
C De wet verzekert de werknemers van een gegarandeerd (minimum)inkomen. 
D De wet zorgt ervoor dat werknemers niet zomaar ontslagen kunnen worden. 
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De volgende vijf opgaven gaan over Shams' debiteur Firma De Beus. 
 
Hieronder staat een gedeeltelijke debiteurenlijst van Shams. 
 

debiteurnummer naam, adres, postcode, 
woonplaats 

telefoon 
fax 

(Post)bank- 
rekeningnummer 

1300.309 Gemeente Woerden 
Blekerijlaan 14 
3447 GR  WOERDEN 

tel. (0348) 42 89 11 
fax (0348) 42 41 08 

P 1447699 

1300.310 Remax Makelaars 
Molenweg 193 
6543 VC  NIJMEGEN 

tel. (024) 37 34 273 
fax (024) 37 34 277 

P 4068379 
97.06.23.137 

1300.311 Firma De Beus 
Zutphensestraat 9 
6971 EE  BRUMMEN 

tel. (0575) 56 62 71 
 

89.07.22.231 

1300.312 Veeneman Bouwonderneming 
Koolmeesweg 3 
7331 SB  APELDOORN 

tel. (055) 533 39 94 
fax (055) 542 23 79 

P 5063390 
 

 
De oude debiteurenkaart van de firma De Beus is vol. 

 Maak een nieuwe debiteurenkaart aan voor De Beus. 
 
Op 1 april 2005 heeft De Beus een debetsaldo van € 2.000,-. 

 Vul dit gegeven in op de debiteurenkaart van De Beus. 
 
Shams heeft een verkoopfactuur verstuurd aan Firma De Beus. 
Het factuurbedrag is € 345,80. 
Het factuurnummer is VF-05060. 
De factuurdatum is 14-04-05. 

 Verwerk deze verkoopfactuur op de debiteurenkaart van De Beus. 
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Bekijk het volgende boekingsstuk. 
 
  

€ Afrekening Zakelijke GIROrekening 
in euro’s 

Datum Girorekening Bladnr. Volgnr.

 

 

15-04-2005 7438226 1* 15

Vorig saldo

9.710,49

Totaal afgeboekt bedrag Totaal bijgeboekt 

bedrag

0,00 550,60
Nieuw saldo

 7438226 
SHAMS 
WEVERSTRAAT 4A 
6811 EL  ARNHEM 
 

10.261,09
Geboekt op Code Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij

07 APR OV 8 FIRMA DE BEUS FACTUUR VF-
05037 

2763298  300,10

07 APR OV 9 REMAX MAKELAARS FACTUUR 
NUMMER VF-05025 

2459017  250,50

   
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 gegevens over De Beus op zijn debiteurenkaart. 
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Bekijk de volgende creditfactuur van Shams aan Firma De Beus. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Weverstraat 4a 
6811 EL  ARNHEM 
tel. (026) 351 47 54 
fax (026) 351 56 55 
mobiel (06) 28 34 52 17 
BTW nummer NL 8099.70.946.B01 
ABN AMRO bank: 38.44.56.503 

 
 
Factuurnummer: CF-05003 
Factuurdatum: 15 april 2005 
Debiteurnummer: 1300.311 

 
 Firma De Beus 
 Zutphensestraat 9 
 6971 EE  BRUMMEN 

 
 
FACTUUR 

 

artikelnummer aantal 
geleverd 

omschrijving eenheidsprijs 
in € 

totaal netto 
in € 

30403 -5 Carkit voor Nokia 3310 105,04 – 525,20 

     
 

  
 

 
CREDITFACTUUR 

  
      

 

  Totaalbedrag goederen: – 525,20 
  Korting …. %:  
  Administratiekosten:  
  Vrachtkosten:  
  BTW-bedrag (19%) over € 525,20: – 99,79 
  Factuurbedrag: – 624,99 

 

 
Op al onze verkopen, leveranties en dienstverleningen zijn onze bepalingen van toepassing, welke 

gedeponeerd zijn bij de KvK onder nummer 27199853. Deze bepalingen zijn ter inzage en gratis 

verkrijgbaar in ons bedrijf. 

 

 Verwerk de creditfactuur op de debiteurenkaart van De Beus. 
 
Er komen nog wat boekingen bij op de debiteurenkaart van de firma De Beus. 
Per 30 april 2005 zijn de tellingen van de debiteurenkaart: debet € 3.407,60 en  
credit € 2.300,90. 

 Breng deze tellingen over op de saldilijst Debiteuren en bereken het saldo. 
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Shams ontvangt een inkoopfactuur waarop een onjuist aantal goederen is vermeld. 
Welke afdeling moet dat als eerste ontdekken? 
A de afdeling Boekhouding 
B de afdeling Inkoop 
C de afdeling Magazijn 
D de afdeling Verkoop 
 
Shams krijgt leverancierskrediet.  
Is dit voordelig voor Shams? 
A Ja, want nu hoeft Shams de ontvangen goederen pas later te betalen. 
B Ja, want nu mag Shams bij snel betalen een korting van het factuurbedrag aftrekken. 
C Nee, want nu moet Shams ook het bedrag van de kredietbeperking betalen. 
D Nee, want nu ontvangt Shams de goederen pas na betaling. 
 
Shams levert soms producten onder rembours. 
Waarom zal Shams dit vooral doen? 
A De klant krijgt zo een rentevoordeel. 
B Shams geeft de klant zo extra service. 
C De klant krijgt zijn goederen zo sneller. 
D Shams loopt zo minder betalingsrisico. 
 
Leverancier RSE Telcom levert aan Shams een partij goederen franco huis. 

 Wie betaalt de verzendkosten? 
 
Shams ontvangt een inkoopfactuur. Een medewerker van Shams wil controleren of de 
goederen op de factuur ook geleverd zijn. 
Welk document heeft hij daarvoor nodig? 
A bestelbrief 
B offerte 
C orderbevestiging 
D pakbon 
 
Shams ontvangt een factuur van een leverancier. Daarin staat: 'korting voor contant 2%'. 

 Waarom geeft de leverancier zo'n korting? 
 
Shams heeft met een klant een kredietlimiet afgesproken. 

 Wat is een kredietlimiet? 
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Shams levert de volgende goederen aan Remax Makelaars. 
 
artikelnummer aantal omschrijving prijs per stuk in € 

excl. BTW 

10805 3 Nokia 3310   91,60 

30403 2 Carkit voor Nokia 3310 105,04 
 
Shams stuurt de factuur aan Remax. 
De gegevens van Remax staan in het volgende overzicht. 
 
debiteur-
nummer 

naam, adres, 

postcode + woonplaats 

telefoon 

fax 

bankrekening-
nummer 

1300.310 

Remax Makelaars 

Molenweg 193 

6543 VC  NIJMEGEN 

tel.: (024) 373 42 73 

fax: (024) 373 42 77 

P 4068379 

97.06.23.137 

 
De factuurdatum is 20 april 2005. Het factuurnummer is VF-05073. 
Shams geeft Remax een korting van 8%. 
 

 Vul deze gegevens op de factuur in en bereken het factuurbedrag. 
 

5p  18 
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De volgende vier opgaven horen bij elkaar. 
 
Je bent verkoopmedewerker bij Shams. De heer Verschuren van de gemeente Woerden 
heeft je telefonisch een offerte gevraagd voor 45 mobiele telefoons van het type  
Nokia 3310. 
 
Hieronder staat een gedeeltelijke artikellijst per 1 februari 2005 (verkoopprijzen) 
 
 
 
 
 
                       

 
 

 
 
 
Weverstraat 4a 
6811 EL  ARNHEM 
tel. (026) 351 47 54 
fax (026) 351 56 55 
mobiel (06) 28 34 52 17 
BTW nummer NL 8099.70.946.B01 
ABN AMRO bank: 38.44.56.503 
 

artikelnummer omschrijving prijs per stuk in € 
(exclusief BTW) 

10805 Nokia 3310   91,60 

10809 Nokia 6100 335,29 

20734 Frontje voor Nokia 3310 model “Roos”   21,01 

30401 Huislader (voor Nokia 3310)   13,45 

30402 Autolader (voor Nokia 3310)   10,08 

30403 Carkit voor Nokia 3310 (telefoonhouder, 
speakers en microfoon) 

105,04 

 
De gegevens van de gemeente Woerden zijn: 
Blekerijlaan 14, 3447 GR  WOERDEN; contactpersoon dhr A. Verschuren; e-mail: 
a.verschuren@woerden.nl. 
 

 Schrijf de offerte in correct Nederlands in de uitwerkbijlage. 
Gebruik de volgende aanwijzingen. 
- Verwijs in de brief naar het telefoongesprek met de heer Verschuren. 
- Geef aan dat het om een offerte gaat. 
- Gebruik de artikellijst. 
-  Vermeld de prijzen. 
-  Schrijf dat je een korting mag geven van 10% bij een afname vanaf 25 stuks en een 

korting van 15% bij een afname vanaf 50 stuks. 
-  Geef aan dat de aanbieding twee weken geldig is. 
-  De offertedatum is 11 april 2005. 
-  Onderteken de brief met je eigen naam. 
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Op 20 april ontvang je van de gemeente Woerden een bestelformulier voor de levering 
van 50 mobiele telefoons Nokia 3310 en 15 autoladers voor de Nokia 3310. Je geeft op 
beide artikelen een korting van 15% en gaat de bestelling in orde maken. 

 Welk document stuur je naar de gemeente Woerden om te laten weten dat je de 
artikelen kunt leveren? 

 
Hieronder staat een magazijnopdrachtenbon voor de levering van de goederen aan de 
gemeente Woerden. Het goederenbedrag en het totaalbedrag zijn nog niet berekend. 
 

 
 Wat is het totaalbedrag exclusief BTW?  

 Schrijf je berekening op. 
 

 Vul in de uitwerkbijlage op de magazijnopdrachtenbon de totalen, het goederenbedrag 
en het totaalbedrag in. 

 
Shams ontvangt een orderbevestiging. Jij ontdekt daarop een fout. 
Met wie neem je daarover contact op? 
A de afdeling Inkoop van de klant 
B de afdeling Inkoop van de leverancier 
C de afdeling Verkoop van de klant 
D de afdeling Verkoop van de leverancier 
 

1p  20 
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MAGAZIJNOPDRACHTENBON 

debiteurnummer: 
1300.309 

contactpersoon: 
dhr. A. Verschuren 

naam: 
Gemeente Woerden 

 

adres: 
Blekerijlaan 14 

 

postcode/woonplaats: 
3447 GR Woerden 

 

verkoopordernummer: 
V-05080 

orderdatum: 
20 april 2005 

datum: 
 

 AFDELING VERKOOP MAGAZIJN 

artikel-
nummer 

artikelomschrijving aantal prijs per 
eenheid 

totaal geleverd 

10805 Nokia 3310 50    € 91,60  €  

30402 Autolader voor Nokia 3310 15    € 10,08  €  

goederenbedrag korting administratiekosten vrachtkosten totaalbedrag 

      € 15%      € € 15,00            € 

1p  22 

1p  23 
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Shams plaatst een bestelling bij leverancier Hompes Telecom. 
De administratie gebruikt onder andere crediteurenkaarten, klantenkaarten en 
leverancierskaarten. 

 Op welke kaarten zal Shams de bestelling wel en niet noteren? 
Zet in de uitwerkbijlage achter elke kaart een kruisje in de juiste kolom. 

 
De afdeling Magazijn ontvangt een magazijnopdrachtenbon. 

 Welke afdeling heeft dit document gemaakt? 
 
Shams adverteert in een huis-aan-huisblad met een tijdelijke extra korting op een mobiele 
telefoon. 
Hij zet er bij: 'OP = OP' 
Welk soort offerte doet hij hier? 
A offerte vast mits onverkocht 
B tijdelijke offerte 
C vaste offerte 
D vrijblijvende offerte 
 
De boekhouder van Shams stelt op 31 maart een saldilijst Crediteuren samen. Die lijst 
gebruikt hij ook als controle op een grootboekrekening. 

 Welke grootboekrekening is dit? 
 
Een leverancier van Shams verhoogt alle rekeningen met een kredietbeperkingstoeslag. 

 Waarom berekent de leverancier die toeslag? 
 
De Beus stuurt een carkit voor de Nokia 3310 terug. 

 Welk document stuurt Shams naar De Beus om dit financieel op te lossen? 
 
Shams ontvangt een inkoopfactuur. 
Van welke afdeling moet de afdeling Boekhouding eerst goedkeuring hebben voordat ze 
de inkoopfactuur in de boekhouding mogen verwerken? 
A de afdeling Expeditie 
B de afdeling Inkoop 
C de afdeling Magazijn 
D de afdeling Verkoop 
 
Een klant wil 100 autoladers voor de Nokia 3310 bestellen. Ze kosten € 10,08 per stuk 
exclusief BTW. 
De klant heeft recht op 12,5% korting. De vrachtkosten voor deze order zijn € 125,-. 
De BTW is 19%. 

 Wat is het factuurbedrag? 
Schrijf je berekening in het schema in de uitwerkbijlage. 

 

2p  24 
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De volgende drie vragen gaan over twee offertes die Shams heeft aangevraagd. 
 
Shams heeft op 12 april 2005 bij de leveranciers ECC en Abiom offertes aangevraagd 
voor 50 opladers voor de Sagem MW 936. 
Hieronder staan de belangrijkste gegevens uit de twee offertes. 
 

 ECC 
Bredaseweg 108 
4902 NS  OOSTERHOUT 

Abiom 
Kerkebos 1093 
6546 BB  NIJMEGEN 

Leverancierscode 1400.01 1400.03 

Contactpersoon: De heer T. Ramcharan Mevrouw J. Heemkes 

Prijs Artikel 
oplader Sagem Mw 936 

€ 11,00 € 11,50 

Aantal/eenheden per stuk per stuk 

Leveringsconditie 
 

Franco, binnen 15 dagen na 
orderdatum. 

Franco, binnen 14 dagen na 
orderdatum. 

Betalingsconditie 
 

Binnen 30 dagen na 
factuurdatum. 
Bij betaling binnen 14 dagen 
mag 2% korting voor contant 
afgetrokken worden. 

Binnen 30 dagen na factuurdatum. 

Geldigheid offerte Zolang de voorraad strekt. Tot 20 mei 2005. 

Kenmerk offerte OFF 05-109 O-54-05 

Bijzonderheden  Bij besteding van meer dan € 500,- 
wordt 10% korting gegeven. 

 
 Welke leverancier is het goedkoopst als Shams binnen 14 dagen betaalt? 

Schrijf de berekening op in het schema in de uitwerkbijlage. 
 
Shams bestelt de opladers op 14 april 2005 bij de goedkoopste aanbieder. 
(inkoopordernummer I-05219) 
Er is nog geen leverancierskaart aangemaakt van de bestelling. 

 Maak de leverancierskaart aan. 
Vul ook de bestelgegevens in. 

 
Op 15 april 2005 ontvangt Shams de orderbevestiging V-54-05. 
Op 18 april 2005 ontvangt Shams de goederen. Het pakbonnummer is P-54-05. 

 Noteer bovenstaande gegevens op de leverancierskaart. 
 
 

                               Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

3p  32 
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 Welke van de volgende begrippen zijn leveringsvoorwaarden? 

-  levering binnen 10 dagen 
-  kredietbeperking 
-  franco 
- contant 
-  af fabriek 

 Zet een kruisje op de juiste plaats in de kolom 'leveringsvoorwaarden' in de 
uitwerkbijlage. 

 
Er komt een order binnen bij de receptie van Shams. 
Naar welke afdeling stuurt de receptie deze order? 
A de afdeling Facturering 
B de afdeling Inkoop 
C de afdeling Magazijn 
D de afdeling Verkoop 
 
Shams heeft een verkoopfactuur aangemaakt. 
Op welke afdeling wordt deze factuur verder verwerkt? 
A de afdeling Crediteurenadministratie 
B de afdeling Debiteurenadministratie 
C de afdeling Inkoop 
D de afdeling Verkoop 
 

 Noem twee voorbeelden van gezondheidsklachten die veel voorkomen bij 
beeldschermwerkers. 
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