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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage en een bijlage. 
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Meubeldirect heeft vestigingen in Zwolle, Eindhoven, Nijmegen en Rotterdam. Deze 
vestigingen zijn vier zelfstandige meubelwinkels. De winkels werken samen onder de 
naam Meubeldirect met daarachter de naam van de plaats waar zij gevestigd zijn. 
 
De Meubeldirect-winkels zijn cash-and-carrybedrijven. De klant moet de meubels 
contant betalen en moet zelf voor het vervoer zorgen. De klant kan, tegen betaling, de 
meubels thuis laten bezorgen. 
De Meubeldirect-winkels kopen gezamenlijk in en hebben een centraal magazijn in 
Utrecht. 
 
Alle meubels bij Meubeldirect-winkels zijn voorzien van een prijslabel en een 
gekleurde kortingssticker.  
Op het prijslabel staat de prijs zonder korting vermeld. De kleur van de kortingssticker 
geeft aan welk percentage korting de klant op deze prijs krijgt. Er zijn vier kleuren 
kortingsstickers. De betekenis van de kleuren is als volgt: 
− een witte kortingssticker: 0% korting; 
− een blauwe kortingssticker: 10% korting; 
− een groene kortingssticker: 20% korting; 
− een rode kortingssticker: 30% korting. 
De korting wordt berekend over de brutoverkoopprijs. 
 
De winkel van Meubeldirect Zwolle is gevestigd in de Diezerstraat tegen het centrum 
van Zwolle. De Diezerstraat is goed met de auto bereikbaar. Meubeldirect Zwolle 
heeft een groot, eigen parkeerterrein. Meubeldirect Zwolle is een eenmanszaak. 

 
Meubeldirect Zwolle heeft vier afdelingen. Het winkelpand van Meubeldirect Zwolle 
heeft vier verdiepingen. Op iedere verdieping is een afdeling gevestigd: 
− begane grond: afdeling Banken en fauteuils; 
− eerste etage: afdeling Kasten; 
− tweede etage: afdeling Eethoeken; 
− derde etage: afdeling Bedden. 

 
Op iedere afdeling van Meubeldirect Zwolle werken drie verkoopmedewerkers. De 
verkoopmedewerkers verdienen een basisloon plus een bonus over de omzet die ze 
behalen. Als een klant een artikel koopt, schrijft de verkoopmedewerker een orderbon 
uit. Met deze orderbon rekent de klant bij de centrale kassa af. De klant ontvangt van 
de kassamedewerker een bewijs van betaling. Met dit bewijs van betaling kan de klant 
de artikelen afhalen bij het magazijn achter de winkel. 
 
Meubeldirect Zwolle geeft op alle meubelen één jaar garantie. Direct bij aankoop kan 
de klant voor € 35,- één extra jaar garantie bijkopen. 

Meubeldirect
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

 
1p  1 Meubeldirect Zwolle is verplicht meubels in te kopen bij het centraal magazijn. Alleen als 

het gaat om speciaal door een klant bestelde meubels, die niet door het centraal magazijn 
geleverd kunnen worden, mag Meubeldirect Zwolle rechtstreeks inkopen. Er moet dan wel 
10% van de inkoopwaarde aan het centraal magazijn worden betaald. 
Meubeldirect Zwolle heeft rechtstreeks bij Luxawoon een bankstel ingekocht en ontvangt 
daarvoor de volgende factuur. 
 

 
 

LUXAWOON 
Postbus 123 

1000 AA AMSTERDAM 
 

Factuur voor: 
Meubeldirect 
Diezerstraat 328 
8011 RK ZWOLLE 

Datum Klantnummer Factuurnummer 

31-01-2005 0125 2004-1258 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Bedrag 

    

23.7890 1 Bankstel Comfort €    895,00 

    

    

  BTW 19% €    170,05 

  Te betalen € 1.065,05 

    

 
Hoeveel moet Meubeldirect Zwolle aan het centraal magazijn betalen? 
A €   17,01 
B €   89,50 
C € 106,50 
D € 106,51 
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3p  2 Een klant koopt een salontafel bij Meubeldirect Zwolle. De inkoopwaarde van de 
salontafel is € 350,- exclusief BTW. De salontafel kan niet door het centraal magazijn 
geleverd worden. Meubeldirect Zwolle bestelt de salontafel daarom rechtstreeks bij de 
fabrikant. Meubeldirect Zwolle moet in dit geval 10% van de inkoopwaarde van de tafel 
aan het centraal magazijn betalen. Dit wordt doorberekend aan de klant. 
Voor het berekenen van de netto verkoopprijs gebruikt Meubeldirect Zwolle het volgende 
schema. 
 
inkoopwaarde exclusief BTW 
bijdrage centraal magazijn 
_______________________ + 
 
inkoopprijs 
brutowinstopslag 30% van de inkoopprijs 
_________________________________ + 
 
netto verkoopprijs 
 
De BTW bedraagt 19% 

 Wat is de bruto verkoopprijs. Geef ook de berekening. 
 

1p  3 De vestigingsplaats van Meubeldirect Zwolle is zorgvuldig gekozen. 
 Noem één positieve vestigingsplaatsfactor van Meubeldirect Zwolle? 

 
1p  4 Meubeldirect Zwolle probeert het assortiment en de vestigingsplaats zo duidelijk mogelijk 

onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Meubeldirect doet dit onder andere door 
maandelijks huis aan huis in Zwolle een folder te verspreiden. 
Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort deze folder? 
A plaats 
B presentatie 
C product 
D promotie 
 

1p  5 Meubeldirect heeft in de maand april een actie. Bij aankoop van een bankstel met een 
aankoopprijs van meer dan € 500,- krijgt de klant een waardecheque van € 25,-. Deze 
cheque mag alleen worden gebruikt op de afdeling Kasten. 
Een klant koopt een kast van € 250,- en levert bij het afrekenen een waardecheque in. 
Hoeveel procent korting krijgt deze klant op de kast? 
A 3,3% 
B 5,0% 
C 0,0% 
 

4p  6 Aan het begin van de dag zit er € 500,- in de kassa. Meubeldirect Zwolle maakt aan het 
einde van de dag de kas op. Er is een kastekort van € 124,75. De omzet van die dag is 
€ 12.345,65. De pinbetalingen waren die dag € 4.000,-. 

 Welk bedrag zit er aan het eind van de dag in de kassa? Geef ook de berekening. 
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1p  7 De 4-zitsbank Tivoli staat bij Meubeldirect geprijsd voor € 2.699,-. De BTW op deze bank 
is 19%. 
Wat is de netto verkoopprijs? 
A € 2.268,07 
B € 2.546,23 
C € 2.860,94 
D € 3.211,81 
 

1p  8 Alle artikelen bij Meubeldirect hebben een prijslabel en een kortingsticker.  
Als de BTW van 19% naar 20% zou gaan, dan 
A blijven prijslabels en kortingstickers hetzelfde. 
B wijzigen de prijslabels en kortingstickers allebei. 
C wijzigen de prijslabels niet, maar de kortingstickers wel. 
D wijzigen de prijslabels wel, maar de kortingstickers niet.  
 

2p  9 Meubeldirect is een cash-and-carrybedrijf. 
 Noem twee kenmerken van een cash-and-carrybedrijf. 

 
1p  10 Meubeldirect Zwolle heeft bij de kassa een display staan met onderhoudsmiddelen voor 

leren meubels. 
Tot welk marketingsinstrument behoort een display? 
A presentatie. 
B prijs. 
C product. 
D promotie 
 

1p  11 Meubeldirect Zwolle is gevestigd buiten het centrum van Zwolle. Bij de keuze van de 
vestigingsplaats is mede uit kostenoverwegingen niet voor het centrum gekozen. 

 Welke kosten worden hier bedoeld? 
 

3p  12 Medewerkers van Meubeldirect Zwolle mogen voor maximaal € 1.000,- per jaar meubels 
aanschaffen tegen inkoopprijs plus 19% BTW. Het bedrag dat zij moeten betalen, moet 
contant aan de bedrijfleider worden afgerekend. 
Een medewerker koopt een relaxfauteuil type Monaco. De inkoopprijs van de fauteuil is  
€  430,-. De bedrijfsleider van Meubeldirect Zwolle maakt van deze verkoop onderstaand 
intern kasstuk. 
 

Kasstuk 

nummer: K 230 datum: 20 april 2005 

 
Aan eigen medewerker verkocht: 
 
1 relaxfauteuil type Monaco 
BTW 
 
 

 
 
 

€ 430,00 
€   81,70 
€ 511,70 

 
 

 Codeer dit intern boekingsstuk. Gebruik hierbij het rekeningschema op de bijlage. Het 
coderingsstempel staat op de uitwerkbijlage. 
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2p  13 Op de beginbalans van 2004 van Meubeldirect Zwolle staat een eigen vermogen van  
€ 78.877,-. Op de eindbalans van 2004 staat een Eigen vermogen van € 250.000,-. 
De netto winst van dat jaar was € 254.633,- 

 Wat zijn de privé-opnamen over 2004. Geef ook de berekening. 
 

3p  14 Meubeldirect Zwolle ontvangt onderstaand bankafschrift. 
 

ABN-AMRO  

 
Meubeldirect Zwolle 
Diezerstraat 328 
8011 RK Zwolle 

Rekeningnummer Datum afschrift Aantal bladen Blad Volgnr 

95.32.45.637 14-04-2005 1 001 21 

Vorig saldo Nieuw saldo Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven 

4.231,00 4.100,90 2.130,10 2.000,00 
Boekdatum Omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit) 
 
09-04 
 
10-04 

 
nachtkluisstorting 
 
Meranto fact.nr. 112/2005 

 
 
 

2.130,10 

2.000,00

 
 Codeer het bankafschrift op de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het rekeningschema in 

de bijlage.  
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3p  15 De bouwpakketten voor kasten worden door Meubeldirect Zwolle zelf in plasticfolie 
verpakt. Voor dat doel heeft Meubeldirect Zwolle een sealapparaat aangeschaft. 
Meubeldirect Zwolle ontvangt hiervoor de volgende factuur. 
 

Machinefabriek QuickPac 
Nijverheidsstraat 11  7575 BG  Oldenzaal 

Aan: 
Meubeldirect Zwolle 
Diezerstraat 328 
8011 RK  Zwolle 
telefoon 0541-502518 

FACTUUR 

Factuurnummer SM 112-05 Factuurdatum  12-05-2005 

Omschrijving Prijs per stuk Bedrag 

sealapparaat type SM 3 € 2.340,00 € 2.340,00 

BTW BTW bedrag Factuurbedrag 

19% €     444,60 € 2.784,60 

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

bijlage.  
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1p  16 Meubeldirect Zwolle betaalt de factuur van machinefabriek QuickPac per Postbank. 
Meubeldirect Zwolle ontvangt van deze betaling het volgende rekeningafschrift. 
 
  

€ Afrekening Zakelijke GIROrekening 
in euro’s 

Datum Girorekening Bladnr. Volgnr.

 

POSTBANK  

 

24-05-2005 4326135 1* 16

Vorig saldo

11.346,45

Totaal afgeboekt 

bedrag 

Totaal bijgeboekt 

bedrag

2.784,60 
Nieuw saldo

8.561,85

 4326135 
Meubeldirect Zwolle 
Diezerstraat 328 
8011 RK ZWOLLE 
 

Geboekt 

op 

Code Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij

19 mei OV 8 Machinefabriek QuickPac, 3801124 2.784,60 
   factuur SM 112-05  
     
     
     
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. 

  

 
 Wat is de codering van dit rekeningafschrift? Gebruik hierbij het rekeningschema op 

de bijlage.
 
A B 

Datum Boekingsstuk  Datum Boekingsstuk 
24-05-2005 PB 16  24-05-2005 PB 16 

8000 2.784,60   1400 2.784,60  
1200  2.784,60  1200  2.784,60 

     
 
C D 

Datum Boekingsstuk  Datum Boekingsstuk 
24-05-2005 PB 16  18-05-2005 PB 16 

1300 2.784,60 1200 2.784,60  
1400  2.784,60 1400  2.784,60 
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1p  17 Van een bankstel is de prijs zonder korting € 2.010,56. Meubeldirect wil van deze prijs 
een psychologische prijs maken. Meubeldirect rond hierbij af naar beneden. 

 Maak van deze prijs een psychologische prijs. 
 
2p  18 Meubeldirect heeft de eetkamerstoel Classic in de collectie. De inkoopprijs bedraagt  

€ 67,50. De brutowinstopslag is 40% van de inkoopprijs. De BTW is 19%.  
 Wat is de brutoverkoopprijs? Geef ook de berekening. 

 
1p  19 De brutoverkoopprijs van de eetkamertafel Classic is € 615,90. De tafel wordt verkocht 

met een blauwe kortingssticker. 
 Welk bedrag moet de klant voor de tafel betalen? Geef ook de berekening. 

 
2p  20 Een klant heeft bij Meubeldirect een leren Loveseat gekocht. Aan de Loveseat hangt een 

prijslabel van € 899,-. Op de Loveseat zit een rode kortingssticker. De klant wil twee jaar 
garantie op deze Loveseat.  

 Welk bedrag moet de klant betalen? Geef ook de berekening. 
 

1p  21 Meubeldirect adverteert met onderstaande fauteuil. 
 

 
Fauteuil Campo 

 

 
Normaal: € 699,00 

 

Bij ons: € 559,20 
 

 
Wat is de kleur van de kortingssticker op deze fauteuil? 
A blauw 
B groen 
C rood 
D wit 
 

1p  22 Een klant koopt bij Meubeldirect een boekenkast. Er is een blauwe kortingssticker 
opgeplakt. 
Hij betaalt € 180,-. 
Wat is de prijs die op het prijslabel staat? 
A € 162,- 
B € 198,- 
C € 200,- 
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1p  23 Meubeldirect wil graag de omzet per verkoopmedewerker weten. Iedere 
verkoopmedewerker heeft een codenummer. 

 Noem één reden waarom Meubeldirect de omzet per verkoopmedewerker wil weten. 
 

1p  24 Meubeldirect accepteert geen betaling met creditcards. 
Wat is voor Meubeldirect een reden om betaling met creditcards niet te accepteren? 
A Betalen met een creditcard is geen contante betaling. 
B Creditcards zijn niet betrouwbaar. 
C De kosten die de creditcardmaatschappij in rekening brengt zijn te hoog. 
D Het gebruik van creditcards bij cash-and-carry bedrijven is niet toegestaan. 
 

1p  25 Op de display van de kassa staat het volgende. 
 
 
BETAALD EURO 
TE BETALEN EURO 
TERUG TE ONTVANGEN EURO 
 

 
100,00

97,80
2,20

 
Hoe telt de kassamedewerker in dit geval bij het teruggeven van het wisselgeld? 
En in welke volgorde geeft hij de munten terug? 
A Hij telt van € 0,- naar € 2,20. Hij geeft eerst een munt van 20 eurocent en dan een 

munt van 2 euro terug. 
B Hij telt van € 2,20 naar € 0,-. Hij geeft eerst een munt van 2 euro en dan een munt van 

20 eurocent terug. 
C Hij telt van € 2,20,- naar € 0,-. Hij geeft eerst een munt van 20 eurocent en dan een 

munt van 2 euro terug. 
D Hij telt van € 0,- naar € 2,20. Hij geeft eerst een munt van 2 euro en dan een munt van 

20 eurocent terug. 
 

1p  26 Bij Meubeldirect kan met een chipknip worden betaald. 
 Noem één voordeel voor Meubeldirect van betalen met een chipknip. 

 
2p  27 Meubeldirect Zwolle wil, vanwege teruglopende verkopen, een grote reclamecampagne 

beginnen. 
Hieronder staat een aantal media die Meubeldirect Zwolle hiervoor kan gebruiken: 
− landelijke tv; 
− huis-aan-huisverspreiding van folders; 
− regionale radio en TV; 
− landelijke dagbladen; 
− huis-aan-huisbladen; 
− landelijke radio; 
− tijdschriftadvertenties. 

 Noem twee media die geschikt zijn om reclame te maken in Zwolle en omgeving. 
 

1p  28 Meubeldirect Zwolle heeft een eigen parkeerterrein. 
 Leg uit waarom een parkeerterrein voor een onderneming als Meubeldirect belangrijk 

is. 
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2p  29 Naast Meubeldirect Zwolle is de meubelzaak Het Interieur gevestigd. Meubelzaak 
Het Interieur wil zich duidelijk van het cash-and-carrybedrijf Meubeldirect onderscheiden. 

 Noem twee voorbeelden hoe meubelzaak Het Interieur zich van een 
cash-and-carrybedrijf als Meubeldirect kan onderscheiden. 

 
1p  30 Meubeldirect heeft een beperkt assortiment. 

 Wat is een assortiment? 
 

1p  31 Hieronder staat het logo van Meubeldirect. 
 
 
 
 
 
Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort het logo van Meubeldirect? 
A personeel 
B plaats 
C presentatie 
D prijs 
 

1p  32 Meubeldirect besluit door tegenvallende verkopen de artikelgroep Bedden uit het 
assortiment te schrappen. 
Hierdoor wordt het assortiment 
A breder. 
B dieper. 
C ondieper. 
D smaller. 
 

Meubeldirect
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Gebruik onderstaande (gedeeltelijke) balans voor het beantwoorden van de vragen  
33 en 34. 
 

(gedeeltelijke) balans Meubeldirect Zwolle per 1 januari 2004 

Gebouwen € 1.250.000,00 Eigen vermogen €  

Inventaris € 251.520,00 Lening bank € 1.250.000,00 

Voorraad € 1.860.000,00 Hypotheek € 750.000,00 

Postbank € 268.211,00    

Kas € 30.000,00    

     

 
 

1p  33 Op de grootboekrekening Inventaris zijn in 2004 de volgende mutaties geboekt. 
− aankoop inventaris 2004: € 125.000,- 
− afschrijving inventaris 2004: €   56.252,- 
Met welk bedrag staat Inventaris op de eindbalans per 31 december 2004? 
A € 251.520,- 
B € 320.268,- 
C € 432.772,- 
 

1p  34 De rekening Privé staat niet op de (gedeeltelijke) balans. De eigenaar van Meubeldirect 
Zwolle heeft in 2004 geld voor privé-doeleinden opgenomen. 
Waarom staat de rekening Privé niet op de (gedeeltelijke) balans? 
A Omdat de balans een gedeeltelijke balans is. 
B Omdat privé-opnamen en -stortingen niet worden verrekend. 
C Omdat privé-opnamen en -stortingen worden verrekend met het eigen vermogen. 
D Omdat privé-opnamen en -stortingen worden verrekend met het kassaldo. 
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1p  35 In 2005 krijgt de directeur van Meubeldirect Zwolle een auto van de zaak.  
Voor de aankoop van deze auto ontvangt Meubeldirect onderstaande factuur. 
 

 
Garagebedrijf De Koning - Lange Dreef 125 - 8017 AB  Zwolle 

 

 
 

Aan: 
Meubeldirect Zwolle 
Diezerstraat 328 
8011 RK  Zwolle 

FACTUUR 

Debiteurennummer Factuurnummer Factuurdatum 

720 88125 18-05-2005 

Aan u geleverd: Peugeot 604 € 19.327,73 

BTW % BTW bedrag Factuurbedrag 

19 € 3.672,27 € 23.000,00 

 
 

 Wat is de codering van deze factuur? Gebruik hierbij het rekeningschema in de 
bijlage. 

 
A B 

Datum Boekingsstuk  Datum Boekingsstuk 
18-05-2005 IF 88125  18-05-2005 IF 88125 

0300 19.327,73   0300 19.327,73  
1700 3.672,27  1720 3.672,27  
1400  23.000,00  1300  23.000,00 

 
C D 

Datum Boekingsstuk  Datum Boekingsstuk 
18-05-2005 IF 88125  18-05-2005 IF 88125 

0300 23.000,00 0300 19.327,73  
1400  23.000,00 1720 3.672,27  

  1400  23.000,00 
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1p  36 Tijdens een computerstoring heeft Meubeldirect de boekhouding enige tijd handmatig 
bijgehouden. Hierdoor is een verschil in het saldo van de grootboekrekening Crediteuren 
en het totaal van de saldi van de subadministratie Crediteuren ontstaan. 
Dit verschil kan ontstaan omdat 
A een verkoopfactuur niet in de subadministratie is geboekt. 
B een inkoopfactuur niet in de subadministratie is geboekt. 
C een kasontvangst van een klant is niet in de subadministratie is geboekt. 
 

1p  37 Meubeldirect ontvangt onderstaande creditfactuur. 
 

Fransen Groothandel 
Amsterdamse Dijk 420 – 1828 PK  Halfweg 

Postbus 995 – 1800 AB  Halfweg 

Creditfactuur 
Aan: 
Meubeldirect Zwolle 
Diezerstraat 328 
8011 RK  Zwolle 

datum klantnummer factuurnummer 

19 februari 2005 4510 7811 

art.code aantal omschrijving prijs totaal 

54654 4 Boekenkast Frans € 700,- € 2.800,- 

BTW % BTW bedrag Factuurbedrag 

19 € 3.672,27 € 3.332,00 
 

 Wat is de codering van deze factuur? Gebruik hierbij het rekeningschema in de 
bijlage. 

 
A B 

Datum Boekingsstuk  Datum Boekingsstuk 
19-02-2005 IF 7811  19-02-2005 IF 7811 

1400 3.332,00   1300 3.332,00  
1700  532,00  1720  532,00 
7000  2.800,00  8500  2.800,00 

 
C D 

Datum Boekingsstuk  Datum Boekingsstuk 
19-02-2005 IF 7811  19-02-2005 IF 7811 

7000 2.800,00  7000 2.800,00  
1720 532,00 1700 532,00  
1400  3.332,00 8140  3.332,00 
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1p  38 Meubeldirect Zwolle ontvangt van Meubelindustrie Wierden de onderstaande factuur. 
 
 

 

 
 

Meubelindustrie Wierden 
Rijssensestraat 71, 7642 NL  Wierden, tel. 0546-573455 

 
 
Aan: 
Meubeldirect Zwolle 
Diezerstraat 328 
8011 RK Zwolle 
 

FACTUUR 

debiteurennummer factuurnummer factuurdatum 

131224 05-331 11-05-2005 

 

artikelnr. aantal omschrijving prijs/stuk totaal netto 

21 4 leren 2-zitsbank type Claudia € 825,00 € 3.300,00 

     

 

korting % bedrag korting BTW % BTW bedrag factuurbedrag 

5 € 165,00 19 € 595,65 € 3.730,65 

 
 Wat is de codering van deze factuur? Gebruik hierbij het rekeningschema op de 

bijlage. 
 
A B 

Datum Boekingsstuk  Datum Boekingsstuk 
11-05-2005 IF 05-331  11-05-2005 IF 05-331 

7000 3.730,65   7000 3.135,00  
1400  3.730,65  1700 595,65  

   1400  3.730,65 
 
C D 

Datum Boekingsstuk  Datum Boekingsstuk 
11-05-2005 IF 05-331  11-05-2005 IF 05-331 

7000 3.135,00 7000 3.135,00  
1720 595,65 1700 595,65  
1400  3.730,65 1300  3.730,65 

 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p  39 Op de voorraadkaart van het bankstel Modieus staat per 1 februari een voorraad van 
12 stuks. 
Over februari is van het bankstel Modieus het volgende bekend: 
− afgeleverd     8 stuks 
− ontvangen    6 stuks 
− retour naar centraal magazijn 2 stuks 
− retour van klant   1 stuks 
Wat is de voorraad op 28 februari? 
A   8 
B   9 
C 10 
D 11 
 
 

einde 


