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 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage en een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
 

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de Grotestraat in het centrum van Goor in Overijssel is al 50 jaar het bedrijf van de 
familie Leferink gevestigd. Vroeger bestond het bedrijf uit een verfwinkel en een 
werkplaats met spuiterij. Deze twee afdelingen zijn een aantal jaren geleden zelfstandige 
ondernemingen geworden. De winkel heeft zich ontwikkeld tot een bekende zaak op het 
gebied van woninginrichting en woningdecoratie. 
Het assortiment van Colors@home bestaat bijna geheel uit A-merken. Het assortiment 
kent vijf assortimentgroepen, te weten: 
– verf; 
– schildersmaterialen; 
– behang; 
– tapijt/parket; 
– raamdecoratie. 
 
De winkel is nu eigendom van Jan Leferink. Jan heeft zich aangesloten bij de keten 
Colors@home. De winkel van Jan is een eenmanszaak. 
Klanten kunnen bij Colors@home de materialen kopen om daarmee zelf hun woning op te 
knappen. Ze kunnen ook opdracht geven dit te doen. Bij een opdracht maakt Jan tevoren 
een offerte. De facturering gebeurt op basis van nacalculatie. 
 
Het soort opdrachten dat Colors@home doet, zijn: 
– binnen- en buitenschilderwerk; 
– afwerken van muren en plafonds; 
– behangen; 
– leggen van vloerbedekking/parket; 
– ophangen van gordijnen. 
 
 
 

1p  1 Colors@home koopt voordelig een partij blikken parketlak antislip in voor € 7,32 per blik. 
De winstopslag is 40% van de inkoopprijs. De BTW is 19%. 
Wat is de consumentenprijs van één blik parketlak? 
A €   5,22 
B €   8,71 
C € 12,19 
D € 12,20 
 

4p  2 Colors@home neemt een nieuwe stof voor wandbekleding in het assortiment op. De stof 
wordt ingekocht op rollen van 50 meter. De inkoopprijs van één rol is € 839,69. 
De winkelprijs van de stof is € 25,98 per meter. Colors@home heeft deze prijs berekend 
door de inkoopprijs te verhogen met een percentage voor brutowinst. De BTW is 19%. 

 Wat is het opslagpercentage voor brutowinst dat Colors@home heeft gebruikt? Geef 
ook de berekening.

COLORS 
@HOME 
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1p  3 Colors@home vindt een goede en snelle afhandeling bij de kassa belangrijk. Daarom 
moet de kassamedewerker de beschikking hebben over de nodige hulpmiddelen. Een 
voorbeeld hiervan is verpakkingsmateriaal. 

 Geef nog twee hulpmiddelen waarover een kassamedewerker moet kunnen 
beschikken. 

 
1p  4 Colors@home heeft een geautomatiseerd kassasysteem in gebruik. 

Welke van onderstaande functies van dit kassasysteem is van belang voor zowel 
Colors@home als voor de klant? 
A de beheerfunctie 
B de bewaarfunctie 
C de rekenfunctie 
 

1p  5 Bijna alle artikelen bij Colors@home zijn voorzien van een barcode. Op een Stanleymes 
staat bijvoorbeeld de volgende barcode. 
 

7 1 0 3 8 18 1 5 4 4 2 2  
 
Wat geven de eerste twee cijfers van de barcode aan? 
A de leverancier van het Stanleymes 
B de prijs van het Stanleymes 
C het artikelnummer van het Stanleymes 
D het land van herkomst van het Stanleymes 
 

1p  6 Een klant rekent bij Colors@home 12 vellen schuurpapier, een plamuurmes en een 
verfkrabber af. Op het display van de kassa wordt een totaalbedrag van € 32,15 
aangegeven. De klant betaalt met een biljet van 50 euro en hij geeft er nog 15 eurocent 
bij. 
Wat is het bedrag dat de klant terugkrijgt? 
A € 17,70 
B € 17,85 
C € 18,00 
 

1p  7 Een klant koopt bij Colors@home voor € 50,05 schildersmaterialen. De klant betaalt met 
een biljet van 100 euro. Er zitten onvoldoende munten in de kassalade om de klant het 
wisselgeld gepast terug te geven. 

 Hoe kan de kassamedewerker dit oplossen? 
 

1p  8 Aan het einde van een dag wordt bij Colors@home de kassa opgemaakt. Op 23 april zit 
er een bedrag van € 1.345,67 in de kassa. Volgens de X-bon had er een bedrag van  
€ 1.354,76 in de kassa moeten zitten. 

 Wat is het kasverschil? Geef ook de berekening. Is er sprake van een kasteveel of 
een kastekort?
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2p  9 Op 28 april zit er bij het opmaken van de kassa voor een bedrag van € 425,15 contant 
geld en voor een bedrag van € 55,00 aan tegoedbonnen in de kassalade. 
De afroming was in totaal € 1.500,00. Het totale bedrag aan pinbetalingen was € 814,34. 
Ook is er voor een bedrag van € 13,26 met de chipknip betaald. Het wisselgeld aan het 
begin van de dag was € 100,00. Er is geen kasverschil. 

 Wat is de omzet van deze dag? Geef ook de berekening. 
 

3p  10 Colors@home koopt 100 kwasten Home Craft nr. 4. De inkoopprijs van deze 100 kwasten 
is € 623,00, exclusief BTW. De brutowinstopslag op kwasten is 72% van de inkoopprijs. 
De BTW is 19%. Colors@home rondt de bruto verkoopprijs van een kwast af op vijf 
eurocent naar beneden.  

 Wat is de bruto verkoopprijs van één kwast? Geef ook de berekening. 
 

2p  11 Een onderdeel van het opmaken van de kassa is het uitprinten van een 'Overzicht munten 
en bankbiljetten'. Op het 'Overzicht munten en bankbiljetten' dat op 4 mei wordt uitgeprint, 
ontbreken door een computerstoring twee bedragen.  
 

 

Overzicht munten en bankbiljetten 
4 mei 2006 

Wisselgeld (1) 

Ontvangen munten/biljetten  12.123,55 

 (2) 

Afroming  9.000,00 

 3.723,55 

Munten/biljetten in kas 3.703,55 

Verschil 20,00 

 

 
De plaatsen waar deze bedragen hadden moeten staan, zijn in het overzicht aangegeven 
met (1) en (2). 

 Welke bedragen hadden bij (1) en (2) geprint moeten worden?
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1p  12 Bij Colors@home wordt bij het afrekenen gebruik gemaakt van een scanner. 
 

 
 

 Noem één voordeel van het gebruik van een scanner. 
 

1p  13 Colors@home heeft veel aandacht besteed aan de keuze van de winkelinventaris. Deze 
moet niet alleen functioneel zijn, maar ook qua kleur, vorm en uitstraling bijdragen aan 
een goede marketingmix. 
Op welk onderdeel van de marketingmix heeft de keuze van de inventaris vooral 
betrekking? 
A op het onderdeel personeel 
B op het onderdeel plaats 
C op het onderdeel presentatie 
D op het onderdeel promotie 
 

1p  14 In haar marketingbeleid stemt Colors@home de marketinginstrumenten zo goed mogelijk 
op elkaar af. Hierbij heeft Colors@home de beslissing genomen wekelijks in de 
plaatselijke krant te adverteren. 

 Tot welk marketinginstrument wordt adverteren gerekend? 
 

1p  15 Tot welk soort goederen worden verf en verfproducten gerekend? 
A convenience goods 
B shopping goods 
C speciality goods 
 

2p  16 In de onmiddellijke omgeving van Colors@home is een warenhuis gevestigd. 
 Leg uit waarom de aanwezigheid van dit warenhuis voordelig kan zijn voor 

Colors@home. 
 

1p  17 Colors@home is gevestigd in het stadswinkelcentrum. 
 Noem één nadeel van vestiging in een stadswinkelcentrum. 
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1p  18 Colors@home heeft onder andere de volgende soorten artikelen in haar assortiment: 
– schildersmaterialen 
– grondverf 
– behang 
Om in te spelen op de wisselende trends in materiaal- en kleurgebruik past Colors@home 
het assortiment regelmatig aan. 
Welk van de artikelsoorten is het meest gevoelig voor trends? 
A behang 
B grondverf 
C schildersmaterialen 
 

1p  19 Het assortiment van Colors@home omvat een groot aantal artikelgroepen. Er vestigt zich 
een concurrent in de buurt van Colors@home met nagenoeg hetzelfde assortiment. 
Colors@home overweegt daarom het assortiment te versmallen tot de artikelgroepen 
raamdecoratie en tapijt/parket. 
Hoe noemen we dit versmallen van het assortiment? 
A differentiatie 
B integratie 
C parallellisatie 
D specialisatie 
 

1p  20 Het assortiment van Colors@home bestaat hoofdzakelijk uit A-merken. 
Wat is een kenmerk van een A-merk? 
A hoge prijs 
B lage distributiedekking 
C lage klantentrouw 
D matige kwaliteit 
 

1p  21 Colors@home hecht veel waarde aan haar imago. 
Wat wordt er bedoeld met het imago van Colors@home? 
A het beeld dat Colors@home bij klanten oproept 
B het beeld dat Colors@home van zijn klanten heeft 
C het beeld van de buitenkant van de winkel van Colors@home 
D het beeld van het interieur van de winkel van Colors@home 
 

1p  22 Colors@home hebben onder andere verf, verfkwasten, behang en behanglijm in het 
assortiment. 
Welke verwantschap heeft verf met verfkasten en behang met behanglijm? 
A gebruiksverwantschap 
B productieverwantschap 
C serviceverwantschap 
 

1p  23 Colors@home past de artikelen die zij verkoopt voortdurend aan haar doelgroep aan. 
Dit is een vorm van 
A assortimentbeleid. 
B marktonderzoek. 
C prijsbeleid.
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1p  24 Het personeel van Colors@home laat bezoekers eerst rustig in de winkel rondkijken. Pas 
wanneer er om gevraagd wordt, biedt het personeel hulp. 
Hier is sprake van 
A consumentengedrag. 
B consumentenonderzoek. 
C klantbenadering. 
D marktonderzoek. 
 

1p  25 Colors@home verspreidt iedere maand een folder met aanbiedingen. Hieronder staat een 
voorbeeld van zo'n aanbieding. 
 

 
 
De folder wordt huis-aan-huis verspreid. 
Tot welk marketinginstrument hoort het verspreiden van een folder? 
A plaats 
B presentatie 
C product 
D promotie 
 

2p  26 Colors@home heeft een eigen huisstijl. Colors@home gebruikt deze huisstijl tot nu toe 
alleen bij het interieur en het exterieur van de winkel. 
Colors@home wil de huisstijl breder gebruiken dan alleen voor het interieur en het 
exterieur van de winkel. 

 Noem twee manieren waarop Colors@home dit kan doen. 
 

1p  27 Colors@home vindt het belangrijk dat de etalage stopkracht heeft. Colors@home laat 
haar etalage daarom inrichten door een professionele etaleur. 

 Noem één manier waarop de stopkracht van een etalage kan wordt versterkt. 
 

1p  28 Een zaterdaghulp van Colors@home krijgt de opdracht om het schap met verfblikken te 
gaan spiegelen. 

 Wat is spiegelen?
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1p  29 Colors@home heeft over de maand juli het volgende overzicht van kosten en 
opbrengsten gemaakt: 
 

 

Rekeningnummer Naam rekening Bedrag 
4200 Autokosten 450,00 

4300 Verkoopkosten 300,00 

4900 Overige kosten 275,00 

8000 Kostprijs verkopen 6.000,00 

8500 Opbrengst verkopen 10.000,00 
 
Hoeveel bedraagt de brutowinst over de maand juli? 
A € 1.025,00 
B € 2.975,00 
C € 4.000,00 
D € 5.025,00 
 

1p  30 Een deel van de omzet van Colors@home wordt behaald door verkopen op rekening. 
Welke grootboekrekening wordt bij verkopen op rekening gedebiteerd? 
A Crediteuren 
B Debiteuren 
C Geld onderweg 
D Kas 
 

1p  31 Colors@home ontvangt een bankafschrift waarop staat dat er € 260,55 is betaald aan  
Ter Brake Stoffering. 
Hoe wordt dit bankafschrift geboekt? 
A Credit op de grootboekrekening Bank en credit op de crediteurenkaart van Ter Brake. 
B Credit op de grootboekrekening Bank en debet op de crediteurenkaart van Ter Brake. 
C Credit op de grootboekrekening Bank en debet op de debiteurenkaart van Ter Brake. 
D Debet op de grootboekrekening Bank en credit op de debiteurenkaart van Ter Brake. 
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1p  32 Een klant komt met onderstaande kassabon een artikel terugbrengen. 
 

 

20-03 13.46 uur Bonnr. 71 
 
Verk. Marian 
Art.nr. Art. 
27 308 sikkens e.p.s.  31,40 
  
  
Totaal 31,40 
pin 31,40 
BTW 19,0% 5,01 
 

Veel plezier met uw aankoop! 
 

Ruilen binnen 8 dagen met bon. 
Aanbiedingen kunnen niet geruild worden.

 
 
De kassamedewerker geeft de klant het aankoopbedrag terug. 
Wat is de codering van deze transactie? Gebruik hierbij het rekeningsschema.  
Het rekeningschema staat in de bijlage. 
 
 

Rek.nr. Debet Credit  Rek.nr. Debet Credit 
1000 26,39    8500 26,39   
1700 5,01    1720 5,01   
8500   31,40  1000   31,40 

A B 
 

Rek.nr. Debet Credit  Rek.nr. Debet Credit 
7000 26,39   8500 26,39  
1700 5,01   1720 5,01  
1000  31,40  1300  31,40 

C D 
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3p  33 Van den Boom heeft in verband met een verkeerde levering vier verduistersjaloeziën 
retour gestuurd. Colors@home stuurt Van den Boom onderstaande creditnota. 
 

 

Grotestraat 98 
7471 BS  GOOR 
tel 0547 346789 

SNSbank 9078567 

Creditnota voor:  
Dhr. Van den Boom 
Bloemhofstraat 25 
6737 PH  GOOR 

Debiteurennummer Factuurnummer Factuurdatum Orderdatum 

456 04-13 24-04-2006 03-04-2006 

Artikel- 
nummer Aantal Omschrijving Prijs per stuk Totaal- 

bedrag 

34590 4 verduisteringsjaloezieën €  105,00 €  420,00

    

BTW €    79,80

Totaal €  499,80 

 
 

 Codeer dit boekingsstuk. Gebruik hierbij het rekeningschema in de bijlage.  
Het coderingsstempel staat in de uitwerkbijlage. 

 
3p  34 De boekhouder van Colors@home is bezig met de kolommenbalans van Colors@home. 

Op de kolommenbalans ontbreekt nog een aantal bedragen. De (gedeeltelijke) 
kolommenbalans staat in de uitwerkbijlage. De regels waarop nog bedragen moeten 
worden ingevuld, zijn met grijs aangegeven. 

 Vul de ontbrekende bedragen op de (gedeeltelijke) kolommenbalans in.

COLORS 
@HOME 
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3p  35 Op 18 mei 2006 draait Colors@home bij opmaken van de kassa het volgende overzicht 
uit. 
 

 

Datum: 18/05/06 Tijd: 18:14 

Overzicht contante verkopen 

Omschrijving Bedrag 

Contante verkopen 
(bruto) €  9.764,70 

BTW €  1.559,07 

 

 
 Codeer dit boekingsstuk in de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het rekeningschema in de 

bijlage.
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3p  36 Henk Wielink koopt bij Colors@home een aantal artikelen op rekening. 
Colors@home stuurt hem de volgende factuur. 
 
 

Grotestraat 98 
7471 BS  GOOR 
tel 0547 346789 

SNSbank 9078567 

Factuur voor: Dhr. H. Wielink 
Directiehof 17 
3903 AC  GOOR 

Datum 23-03-2006 Factuurnummer 0035 

FACTUUR 

Aantal Art.code Artikelgroep Omschrijving Prijs Totaal 

     
9 BH-R Behang Behang Roze 23,95 215,55
2 PLK Hulpmat Behangplaksel 9,95 19,90
1 PLKT Hulpmat Behangtafel 19,95 19,95
2 KW Schilder Grove kwast 6,95 13,90
2 HBM Hulpmat Hobbymes 1,95 3,90
1 KWB Schilder Fijne kwast 4,99 4,99
     
     

Goederen bedrag BTW bedrag Factuurbedrag 

278,19 52,86 331,05 

 
 Verwerk de factuur in de omzetstaat. De omzetstaat staat in de uitwerkbijlage. 
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3p  37 Na het tanken ontvangt Colors@home de volgende kassabon. 
 

 

Shell station De Witte Brug 
Goor 

18 mei 2006 
 

aantal 
liters 

product 
 

prijs  
per liter 

totaal 
 

34,01 diesel 1,09 37,07 

    

    
 BTW 19% 7,04 

totaal contant 44,11 
    

    

Dank voor uw bezoek, goede reis 
en graag tot ziens! 

 
 Codeer de kassabon in de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het rekeningschema in de 

bijlage. 
 
 
 
 
 


