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 ADMINISTRATIE CSE GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
 

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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MEMORY’S 

kaarten inlijsten cadeaus

 
 
Memory’s is een winkel voor wenskaarten en cadeaus. 
Posters en tekeningen kunnen worden ingelijst.  
De winkel is gevestigd in Huizen. 
 

De meeste van de volgende vragen gaan over Memory’s. 
 
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. 
 

 Kruis in de uitwerkbijlage aan welke van de volgende taken bij de afdeling Inkoop 
horen. 

-  voorraden bijhouden 
-  facturen versturen 
-  orderbevestigingen controleren 
-  leveranciersgegevens noteren 
-  prijsafspraken controleren 
-  contact houden met klanten  
-  ordergegevens noteren op leverancierskaarten 
 
De firma Alphyra is een crediteur van Memory’s. 
Een crediteur is iemand die 
A op afbetaling heeft besteld. 
B op afbetaling heeft gekocht. 
C op rekening heeft besteld. 
D op rekening heeft verkocht. 
 
Welke formulieren worden achtereenvolgens gebruikt bij het verkopen van goederen? 
A order  offerte  pakbon  factuur 
B order  orderbevestiging  pakbon  factuur 
C orderbevestiging  offerte  factuur  pakbon 
D orderbevestiging  order  factuur  pakbon 
 

4p  1 

3p  2 

1p  3 

1p  4 
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Je moet voor Memory’s per fax een offerte aanvragen voor een volledig geïnstalleerde 
alarminstallatie type FBII XL2 voor het winkelpand.  
Vraag de offerte aan bij ADT Security Services. 

 Stel een faxbericht op namens de afdeling Inkoop. 
Schrijf dit faxbericht op in de uitwerkbijlage. 

 
Gebruik de volgende gegevens: 
-  fax (010) 458 88 01, telefoon (010) 258 48 48 
-  contactpersoon: Hans Hompes van de afdeling Verkoop 
-  Vraag naar de leverings- en betalingsvoorwaarden en de leveringstermijn. 
-  Gebruik de datum van vandaag. 
-  Een kopie van je fax moet naar je directeur. 
- Vermeld je eigen naam als afzender. 
- Vermeld ook de naam van je afdeling. 
 
Memory’s geeft een folder uit met aanbiedingen met bij alle artikelen de opmerking 
‘op = op’. 
Hoe noemen we zo’n aanbieding uit deze folder? 
A een vaste offerte 
B een vaste offerte mits onverkocht 
C een vrijblijvende offerte 
 
Memory’s levert aan de gemeente Huizen goederen met een verkoopwaarde van 
€ 183,20 exclusief € 34,81 BTW. 

 Welke bedragen noteert de afdeling Verkoop op de klantenomzetkaart en in het 
verkoopfacturenregister? 

 
Wat is een order? 
A een aanbieding 
B een bestelling 
C een bevestiging 
D een betaling 
 
Wat kan een goede reden voor Memory’s zijn om een creditnota te sturen? 
Een klant 
A heeft nog een schuld bij Memory’s. 
B is te laat met betalen.  
C stuurt goederen terug. 
D vraagt om een prijsopgave. 
 

5p  5 

1p  6 

2p  7 

1p  8 

1p  9 
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Memory’s vraagt jou om een telefonische bestelling op de klantenomzetkaart in te vullen. 
Een collega heeft die bestelling al gedeeltelijk verwerkt. 
Bekijk de telefoonnotitie en het verkooporderregister. 
 
Telefoonnotitie  

Datum: 5 april 2006, 16.50 uur 

Betreft: bestelling Erfgooiers College, kenmerk  JKH 516 
 
 
 

willen 150 bekers met “Geslaagd” voor € 3,78 per stuk 
(exclusief BTW); binnen 3 weken leveren! 

Opgenomen 
door: Safa 

 
 

VERKOOPREGISTER
 

datum ordernr. klant, klantnummer kenmerk 

03-04-06 256 Gemeente Huizen, 1300.01 Ink. 34 

03-04-06 257 Gooise Scholen Federatie, Bussum, 
1300.06 

I-98 

04-04-06 258 Slokker Vastgoed, Huizen, 1300.02 IK 057-04 

05-04-06 259 SG Hilfertsheem, Hilversum, 1300.05 HH-0425 

05-04-06 260 Erfgooiers College, Huizen, 1300.04 JKH 516 

05-04-06 261 Gemeente Huizen, 1300.01 Ink.40 

    

    

 
 Vul op de klantenomzetkaart het klantnummer en de bestelling van het Erfgooiers 

College in. 
 
Het saldo op de debiteurenkaart van SG Hilfertsheem is per 1 april € 688,00. 

 Boek dit bedrag op de debiteurenkaart van SG Hilfertsheem. 
 

4p  10 

1p  11 
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 Boek de volgende factuur van Memory’s op de debiteurenkaart van SG Hilfertsheem. 
 

 

 

 

  
Kerkstraat 32, 1271 RM  HUIZEN 

tel: (035) 525 93 60  fax: (035) 524 30 42 
Postbankrekening: 3811386 

KvK-nummer: 32055119  BTW-nummer: NL086123001B01  
 

 

SG Hilfertsheem 
Lieven de Keylaan 58 
1222 LH  HILVERSUM 
 

 

FACTUUR
debiteurnummer 
 
1300.05 

factuurnummer 
 
VF-041 

factuurdatum 
 
3 april 2006 

 
artikel- 
nummer 

aantal omschrijving eenheids- 
prijs in € 

totaal netto
in €

10102 12 
Hallmarkkaart  
“Beterschap met 
zonnebloemen” 

1,64 19,68

30501 1,5 meter Lijst FR1545 37,50 56,25

30511 1 Glas 30 x 40 5,70 5,70

    

  Totaalbedrag goederen 81,63
  BTW-bedrag (19%) 15,51
  Factuurbedrag 97,14

 

 

betaling binnen 8 dagen 

bij betaling s.v.p. debiteurnummer en factuurnummer vermelden 

 

 

onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi- en Eemland 

 inschrijvingsnummer  32055119 

 
Memory’s ontvangt Postbankafschrift 16. 
Volgens dit afschrift heeft SG Hilfertsheem op 5 april factuur VF-023 betaald.  
Het factuurbedrag is € 231,18. 

 Boek deze betaling op de debiteurenkaart van SG Hilfertsheem. 
 

2p  12 

2p  13 
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In de uitwerkbijlage staat een overzicht met leverings- en betalingsvoorwaarden. 
 Kruis in het overzicht aan om welke soort voorwaarden het gaat. 

 
Op de grootboekrekening Goederen van Memory’s staat per 1 april 2006 een totaalbedrag 
van € 3.198,-. 
De waarde van de getelde voorraad in het magazijn is per 1 april 2006 € 3.174,-. 

 Waardoor kan dit verschil zijn ontstaan? 
 
De prijs van een artikel is € 3,95 inclusief 19% BTW. 

 Wat is het BTW-bedrag? 
 Schrijf de berekening op. 
 Rond af op centen. 
 
Memory’s stuurt een doos met bekers naar een klant. De klant moet de factuur en de 
verzendkosten bij aflevering betalen. 
Hoe heet deze leveringsconditie? 
A af magazijn 
B franco 
C op rekening 
D rembours 
 
Memory’s ontvangt een factuur van een leverancier. Een deel van deze factuur staat 
hieronder. 
 

totaal goederen 
 

€ 630,25 

korting 
 

2% 

bedrag korting 
 

€ 12,61 

  

administratiekosten 
 

€ --------- 

vrachtkosten 
 

€ 15,00 

BTW 19% over
 

€ 645,25 

BTW-bedrag 
 

€ 122,60 

factuurbedrag 
 

€ 767,85 
 
Bij de berekening van het factuurbedrag is een fout gemaakt. 

 Bereken het juiste factuurbedrag. 
 
De afdeling Inkoop controleert een inkoopfactuur. 
Naar welke afdeling gaat deze factuur na controle? 
A naar de afdeling Boekhouding 
B naar de afdeling Facturering 
C naar de afdeling Magazijn 
D naar de afdeling Receptie 
 
Wat is een orderbevestiging? 
 

2p  14 

1p  15 

2p  16 

1p  17 

3p  18 

1p  19 

1p  20 
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Memory’s heeft bij leverancier De Etaleur een offerte aangevraagd voor 4 etalagepanelen 
en 2 etalageborden. 
Hieronder staan de belangrijkste gegevens uit deze offerte. 
 

 
De Etaleur 
Nieuwgraaf 80 
6921 RK  DUIVEN 

leverancierscode 1400.13 

contactpersoon mevr. J. Heemkes 
prijs artikelen: 
etalagepaneel 
etalagebord 

 
€   35,- 
€ 145,- 

aantal/eenheden per stuk 

leveringsconditie franco, binnen 14 dagen na orderdatum 

betalingsconditie binnen 30 dagen na factuurdatum 

geldigheid offerte tot 1 mei 2006 

kenmerk offerte O-54-06 

bijzonderheden 
bij besteding van meer dan € 400,- wordt 10% 
korting gegeven. 

 
 Stuur een brief met de bestelling aan de leverancier. 

- De datum is 6 april 2006. 
- Het inkoopordernummer is I-021. 
- Vermeld de korting. 
- Vermeld dat je de goederen binnen 14 dagen wilt ontvangen. 
- Vermeld je eigen naam als afzender. 
- Vermeld ook de naam van je afdeling. 
 
Een medewerker van de afdeling Verkoop neemt een telefonische bestelling aan. 
Wat stuurt deze medewerker daarna aan de klant op? 
A een catalogus 
B een offerte 
C een orderbevestiging 
D een pakbon 
 
In de uitwerkbijlage staat een tabel met de volgende taken: 
- offerte opstellen 
- orderbevestiging opsturen 
- goederen verpakken 
- debiteurenkaart invullen 
- klantgegevens noteren 
- contact houden met leveranciers 
- catalogus naar klant sturen 

 Kruis in de tabel aan welke taken bij de afdeling Verkoop horen. 
 

5p  21 

1p  22 

3p  23 
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Hoe verwerk je een verkoopfactuur op een debiteurenkaart? 
A debet; het saldobedrag neemt af 
B debet; het saldobedrag neemt toe 
C credit; het saldobedrag neemt af 
D credit; het saldobedrag neemt toe 
 
Bekijk het intern bestelformulier. 
 
 
Intern bestelformulier 
datum: 8 april 2006 
 

behandeld door: 
  

volgnummer: 14 
 

artikel-
nummer 

omschrijving in 
voorraad 

aantal te 
bestellen 

leverancier prijs per 
stuk in € 

10101 kaart  18 22 Hallmark 0,84 

10105 kaart 15 25 Hallmark 0,78 

20703 sokken 8 12 Charma 2,64 

20901 pennendoosje 16 24 Paperdreams 1,58 

20904 etiketten 27 53 Paperdreams 0,70 

30507 lijst 13 x 18 3 17 Folat 0,56 

 
 Vul met behulp van het intern bestelformulier in de uitwerkbijlage het 

inkooporderregister in. 
 
Gebruik ook de crediteurenlijst. 
 

Gedeeltelijke crediteurenlijst  
 

crediteur-
nummer 

naam, adres,  
postcode + woonplaats 

telefoon 
fax  

bankrekening-
nummer 

1400.01 

Hallmark 
Rietbaan 48  
2908 LP   
CAPELLE A/D IJSSEL 
info@hallmark.nl 
www.hallmark.nl 

tel.: (010) 459 65 66 
fax: (010) 451 60 01 

48.02.38.200 

1400.04 
Charma 
Hollander 5 
1531 NZ  WORMER 

tel.: (075) 642 03 60 
fax: (075) 642 03 61 

P 9972413 
 

1400.06 
Paperdreams 
Eymerstraat 1 
8013 RR  ZWOLLE 

tel.: (038) 465 59 46 
fax: (038) 465 33 09 

83.78.43.772 

1400.09 
Folat 
Waardenweg 42 
2031 BT  HAARLEM 

tel.: (023) 511 25 11 
fax: (023) 511 25 00 

21.67.57.396 

 

1p  24 

4p  25 
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Bekijk de creditfactuur. 
 

 

 

 

  
Kerkstraat 32, 1271 RM  HUIZEN 

tel: (035) 525 93 60  fax: (035) 524 30 42 
Postbankrekening: 3811386 

KvK-nummer: 32055119  BTW-nummer: NL086123001B01 
 

 

Gemeente Huizen 
Graaf Wichman 10 
1276 KB  HUIZEN 
 

 

CREDITFACTUUR 
debiteurnummer 
 
1300.01 

factuurnummer 
 
CF-040 

factuurdatum 
 
05 april 2006 

 

artikelnummer aantal omschrijving 
eenheidsprijs 

in € 
totaal netto

in € 

10105 25 
Kaart met opschrift 
‘geslaagd’ 

1,95 48,75 

     

     

     

  Totaalbedrag goederen - 48,75 
  BTW-bedrag (19%) -   9,26 
  Factuurbedrag - 58,01 

 

 

 

onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi- en Eemland 

 inschrijvingsnummer 32055119 

 
 Boek de creditfactuur op de debiteurenkaart in de uitwerkbijlage. 

 

2p  26 
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Memory’s heeft op 3 april 2006 een bestelling geplaatst bij Hallmark. 
Het inkoopordernummer is I-020.  
Bekijk het bestelformulier.  
 
 

Bestelformulier 
 

 
 

Hiermee bestel ik de volgende producten uit de catalogus / website van Hallmark te Capelle A/D 
IJssel.  
 

aantal artikelnummer + omschrijving + kleur totale prijs in € 

60 WE000145, wenskaarten   50,40 

24 SO000264, soundkaarten   57,12 

   

   

  Totaal ( excl. 19% BTW ): 107,52 

 Adresgegevens: 
 

Afleveradres: 
(wanneer afwijkend van de 

adresgegevens) 

bedrijf Memory’s  

naam , voornaam   

straat Kerkstraat 32  

postcode 1271 RM  HUIZEN  

plaats HUIZEN  

telefoon 035-525 93 60  

 

Betaling via rekening : ANB-AMRO: 48.02.38.200 of Postbank: 204011. 

Bestelde artikelen blijven eigendom van Hallmark tot dat de volledige betaling ontvangen is. 

 

Op al onze opdrachten, offertes en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden 

van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Ingeschreven 

bij de K.v.K. Utrecht onder nummer 14032739. Prijzen, vormgeving en kleuren voorbehouden. 
 

 
datum  : 3 april 2006 
plaats  : Huizen 
naam  : Memory’s 

 

 

 
 Vul deze bestelling in op de gedeeltelijke leverancierskaart van Hallmark. 

 

2p  27 
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Memory’s ontvangt een bestelling van het Erfgooiers College. 
Bekijk de bestelbon. 
 

 
 

naam 
  Erfgooiers College 

contactpersoon 
  dhr. B. Riedveld 

adres 
  Graaf Wichman 175 

Fax 
  035-5248022 

pc/plaats 
  1276 KD  HUIZEN 

Telefoon 
  035-5248020 

klantnummer 
  1300.04 

datum 
  03-04-2006 

 
BESTELBON 

 
 artikelnummer aantal  omschrijving per stuk 

in € 
totaal in € 

 
   2 0 9 0 2 

 
120 

 
Diddle pennendoosje 

 
3,32 

 

 
   2 0 9 0 4 

 
120 

 
Diddle etiketten 

 
1,47 

 

 
        

    

Totaal goederen 

  korting 2% 

 

BTW 19% BTW-bedrag:  Totaal 
Incl 
BTW 

€ 

Memory’s., Kerkstraat 32, 1271 RM  Huizen, 
tel.: 035-5259360, fax: 035-5243042 

Postbank 3811386 
 

onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi- en Eemland 
 inschrijvingsnummer 32055119 

 
 Neem bovenstaande gegevens over op de magazijnopdrachtenbon in de 

uitwerkbijlage. 
- Gebruik de inkoopprijzen. De inkoopprijs van artikel 20902 is € 1,58;  

de inkoopprijs van artikel 20904 is € 0,70. 
- Bereken ook het goederenbedrag en de korting. 
- De datum is 4 april 2006. 
- Het verkoopordernummer is V-457. 
 

4p  28 
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De afdeling Inkoop ontdekt een fout in een factuur. 
Met wie moet de afdeling Inkoop hierover contact opnemen?  
met de 
A afdeling Boekhouding van Memory’s 
B afdeling Facturering van Memory’s 
C afnemer 
D leverancier 
 
Bekijk de debiteurenkaart. 
 

DEBITEURENKAART 

debiteurnummer: 1300.06 
 

 
 
 
 
 
 

e-mail: info@gooisescholenfederatie.nl 
 

naam: Gooise Scholen Federatie 
 

postcode + woonplaats: 1400 AB  HILVERSUM 
 

straat + huisnummer: Postbus 50 
 

telefoon: (035) 692 67 00 
 

 mutatie  

datum omschrijving debet € credit € saldo € 

1 april Balans     0,00      0,00 

5 april   VF 0551 147,28  147,28 

8 april Creditnota 04125 1 2 3 

   

 
Memory’s verstuurt op 8 april creditnota 04125 ter waarde van € 50,- naar de Gooise 
Scholen Federatie.  
In welke kolommen boekt Memory’s het bedrag van de creditnota ter waarde van € 50,-? 
A kolommen 1 en 2 
B kolommen 1 en 3 
C kolommen 2 en 3 
 

1p  29 

1p  30 
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Bekijk de factuur. 
 

 

Hallmark Cards, Nederland BV 
Rietbaan 48 
2908 LP Capelle a/d IJssel 
Tel: (010) 459 65 66 
Fax: (010) 451 60 01 

ABN-AMRO bank  
Rek.nr. 48.02.38.200  
Postgiro: 204011 
K.v.K. nr. 14032739 
BTW nr. 
NL006817002B01 

   

Factuuradres: 
 
Memory’s 
Kerkstraat 32,  
1271 RM  HUIZEN 
 

 

FACTUUR 
 

debiteurnummer factuurnummer factuurdatum 
101971 41049801 RI 04/04/06 

 
aantal artikelnummer omschrijving prijs/stuk 

EUR 
totaal netto 

EUR 

60 WE000145 wenskaarten 0,84   50,40 

24 SO000264 soundkaarten 2,38   57,12 

    

    

  Exclusief BTW 107,52 
  BTW (19%)    20,43 
  Totaal 127,95 

 

 
bij betaling a.u.b. debiteurnummer en factuurnummer vermelden  
 

 
 Boek deze factuur op de grootboekrekening Crediteuren in de uitwerkbijlage. 

 

2p  31 
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Lees onderstaand memo en bekijk de prijstabel. 
 

 
Aan:  kandidaat 
Van:  Marcha 
Datum:  maandag 3 april 2006 
Betreft:  prijsopgave Slokker Vastgoed 
 

 

kaarten inlijsten cadeaus  
memo 

 
Beste kandidaat, 
 
De heer Hanson van de firma Slokker Vastgoed, belde vandaag. 
Ze willen de entree van het gebouw opfleuren met foto’s van bouwprojecten die ze 
hebben uitgevoerd. 
De directie wil 20 lijsten van 30 x 40 cm, type 30505, met glas en opplakken. 
- Slokker krijgt 10 % korting.  
- Ze bellen vandaag terug om van ons te horen hoeveel dat gaat kosten. 
 
Reken jij even uit wat dit gaat kosten voor de klant? 
De prijzen exclusief BTW berekenen! 
 
Groeten 
 
Marcha 

 
 

Prijstabel lijsten per 1 januari 2006 
 

 

Lijst 13 x 18 18 x 24 20 x 28 24 x 30 30 x 40 
Soort/kwaliteit 

lijst 30504 41,80 45,30 47,10 48,80 54,20 

lijst 30505 43,60 47,60 49,60 51,60 77,60 

Bijkomende kosten per lijst: inlijsten, glas en opplakken 

glas   1,40   2,40   2,80   3,50   5,70 

opplakken   1,20   1,20   1,20   1,20   1,20 

prijzen in €, exclusief BTW 
 

 Hoeveel gaat deze bestelling kosten, exclusief BTW? 
 Maak gebruik van de tabel en schrijf de berekening op. 

3p  32 
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Bekijk de klantenomzetkaart. 

 
 

KLANTENOMZETKAART 
 
debiteurnummer:………………………….. 
naam:………………………………………. 
plaats:……………………………………… 
 

datum ordernummer goederenbedrag totale omzet 

  transport:  

    

    

    

 
Welke afdeling gebruikt de klantenomzetkaart? 
A de afdeling Magazijn 
B de afdeling Facturering 
C de afdeling Verkoop 
D de afdeling Inkoop 
 

1p  33 
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SG Hilferstheem stuurt 25 oorkondes “Geslaagd” met lijst terug naar Memory’s.  
Memory’s stuurt SG Hilfersteem een creditfactuur. 
Bekijk de creditfactuur. 
 

 

 

 

  
Kerkstraat 32, 1271 RM  HUIZEN 

tel: (035) 525 93 60  fax: (035) 524 30 42 
Postbankrekening: 3811386 

KvK-nummer: 32055119  BTW-nummer: NL086123001B01  
 

 

SG Hilfertsheem 
Lieven de Keylaan 58 
1222 LH  HILVERSUM 

 

CREDITFACTUUR
debiteurnummer 
 
1300.05 

factuurnummer 
 
VF-451c 

factuurdatum 
 
04-04-2006 

 
artikel- 
nummer 

aantal omschrijving eenheidsprijs 
in € 

totaal netto
in €

20702 -25 
Oorkonde “Geslaagd” 
met lijst 

-6,47 -161,75

     

     

     

  Totaalbedrag goederen: -161,75
  BTW-bedrag (19%) : -  30,73
  Factuurbedrag: -192,48

 

 

 

onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi- en Eemland inschrijvingsnummer 

32055119 

 
 Vul de magazijnkaart van Memory’s naar aanleiding van de creditfactuur in. 

1p  34 
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Slokker Vastgoed heeft zijn schuld aan Memory’s per bank betaald. 
Hoe boekt Memory’s deze betaling in de subadministratie? 
Memory’s boekt deze betaling 
A debet op de debiteurenkaart van Slokker Vastgoed. 
B credit op de debiteurenkaart van Slokker Vastgoed. 
C debet op de crediteurenkaart van Slokker Vastgoed. 
D credit op de crediteurenkaart van Slokker Vastgoed. 
 
Bekijk de pakbon. 
 
 

 
 

Kerkstraat 32, 1271 RM  HUIZEN 
tel: (035) 525 93 60  fax: (035) 524 30 42 

Postbankrekening: 3811386 
KvK-nummer: 32055119  BTW-nummer: NL086123001B01  

 
 

PAKBON 
afleveradres: 
 
Voorma en Walch Makelaars 
Ceintuurbaan 22 
1271 BJ  HUIZEN 

factuuradres: 
 
Voorma en Walch Makelaars 
Ceintuurbaan 22 
1271 BJ  HUIZEN 

pakbonnr. 
PB-2367 
 

verkoopordernummer 
V-342 
 

datum  
4 april 2006 
 

colli 
5 
 

debiteurnummer 
1300.02 
 

 
 
 

aantal artikelnummer omschrijving 

30 20901 Diddle pennendoosje 

   

   

   
 

 
 Vul met de pakbon de magazijnkaart van Memory’s in de uitwerkbijlage in. 

 
 

1p  35 

2p  36 


