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Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
 

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage en een bijlage. 

 

tijdvak 1
vrijdag 19 mei

9.00 – 11.00 uur
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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 van 
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. 
 
 

2p  1 Colors@home krijgt een partij blokkwasten geleverd. De kwasten zijn verpakt in sets van 
twee kwasten. De inkoopprijs van een set is € 3,25. Colors@home hanteert voor kwasten 
een brutowinstopslag van 50% van de inkoopprijs. Het BTW percentage op kwasten is 
19%. 

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

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 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  5 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? 

 
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 
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2p  7 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?  
 

1p  8 Colors@home verkoopt onder andere tafelzeil. De bruto verkoopprijs van één meter 
tafelzeil is € 11,00. De BTW is 19%. 

 Hoeveel bedraagt de netto verkoopprijs? Geef ook de berekening. 
 

1p  9 Bij Colors@home wordt bij het afrekenen gebruik gemaakt van een scanner. 
 

 
 

 Noem één voordeel van het gebruik van een scanner.
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1p  10 Colors@home heeft een groot assortiment gordijnstoffen in veel verschillende 
prijsklassen. De goedkoopste gordijnstof kost € 9,95 per meter, de duurste kost 
€ 114,95 per meter. 
Wat is de prijsrange van gordijnstoffen bij Colors@home? 
A de gemiddelde prijs van de duurste en de goedkoopste gordijnstof 
B de prijs van de duurste gordijnstof 
C de prijs van de goedkoopste gordijnstof 
D het verschil tussen de prijs van de duurste en goedkoopste gordijnstof 
 

1p  11 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  12 Colors@home is gevestigd in het stadswinkelcentrum. 
 Noem één nadeel van vestiging in een stadswinkelcentrum. 

 
1p  13 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  14 Colors@home heeft onder andere verf, verfkwasten, behang en behanglijm in het 
assortiment. 
Welke verwantschap hebben verf met verfkasten en behang met behanglijm? 
A gebruiksverwantschap 
B productieverwantschap 
C serviceverwantschap 
 

1p  15 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  16 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  17 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  18 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  19 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  20 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  21 Eén van de zaterdaghulpen van Colors@home krijgt de opdracht om het schap met 
verfblikken te gaan spiegelen. 

 Wat is spiegelen?
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1p  22 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  23 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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Bij het beantwoorden van de volgende twee vragen moet gebruik gemaakt worden van 
onderstaande factuur. 
 
 

 

FLEXA Verven 
Postbus 467 
3330 BZ  MAARSEN 
 
Tel.: +31 (35) 326 47 00 
Fax: +31 (35) 326 47 00 

 
 

Aan:  Colors@home  
         Grotestraat 98 
         7471 BS  GOOR 

Factuurdatum 26 maart 2006 

Factuurnummer 985 

Debiteurennummer 1300.456 

FACTUUR 

Artikelnr. Aantal 
geleverd Omschrijving Prijs per 

eenheid 
Totaal 
netto 

CL-10.450 50 
Blik á 1 liter Siena 

lichtrood 
12,50 625,00 

     

Totaal goederen BTW BTW-bedrag Factuurbedrag 

625,00 19% 118,75 743,75 

 
1p  24 Deze factuur wordt in een subadministratie ..(1).. aan de ..(2).. kant geboekt. 

 (1) (2) 
A crediteuren  creditkant 
B crediteuren  debetkant 
C debiteuren   creditkant 
D debiteuren   debetkant 
 

1p  25 Welk bedrag van deze factuur wordt in de subadministratie geboekt? 
A € 118,75 
B € 625,00 
C € 743,75 
D € 862,50
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Bij het beantwoorden van de volgende twee vragen moet gebruik gemaakt worden van 
onderstaand afschrift van de Postbank. 
 

 
  

€ Afrekening Zakelijke GIROrekening 
in euro’s 

Datum Girorekening Bladnr. Volgnr. 

 

POSTBANK  

 

25-04-2006 104703 1* 22 

Vorig saldo 

16.765,34 

Totaal afgeboekt bedrag Totaal bijgeboekt bedrag 

  190,35 0,00 
Nieuw saldo 

16.574,99 

 104703 
Colors@home  
Grotestraat 98 
7471 BS  GOOR 
 

Geboekt op Code Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij 

17 april OV 06 Mooij Verf BV factuur 156/0506 9742188 145,35 
18 april PO 23 Contributie Winkeliersvereniging 

Goor contributie 2006 
1027914 45,00 

     
     
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. 

  

 
3p  26  Codeer het rekeningafschrift in de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het rekeningschema  

in de bijlage.  
 

1p  27 Op het rekeningafschrift staat een bedrag van € 145,35. 
Dit bedrag wordt verwerkt 
A in de subadministratie crediteuren. 
B in de subadministratie debiteuren. 
C in de voorraadadministratie. 
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3p  28 Colors@home ontvangt onderstaande factuur. 
 

Handelsonderneming BEGA B.V. 
Industrieweg 4 

7460 AC  RIJSSEN 
telefoon 0548 515023 

ABN AMRO 572336348 
Rabo 342241545 

Aan Colors@home  
Grotestraat 98 
7471 BS  GOOR 
 

FACTUUR 
Factuurnummer ZW 120639 Debiteurennummer ZW 1204 

Factuurdatum 21-04-06 Ordernummer 54 

Omschrijving Bedrag 
 
vloerbedekking, type Maroc  

 
5.270,00 

  
korting detaillist 40% 2.108,00 
  
 3.162,00 
  
BTW 19%    600,78 
  
factuurbedrag 3.762,78 
  

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

bijlage. 
 

1p  29 De administratie van Colors@home wordt bijgehouden door een administratiekantoor. 
Het administratiekantoor houdt, naast een grootboekrekening Debiteuren, ook een 
subadministratie debiteuren bij. 
Waarom wordt ook een subadministratie debiteuren bijgehouden? 
A Om per debiteur te weten hoeveel geld ze nog aan de debiteur moeten betalen. 
B Om per debiteur te weten hoeveel geld ze nog van de debiteur te vorderen hebben. 
C Om per debiteur te weten welk bedrag op de balans gezet moet worden. 
D Om per debiteur te weten welke goederen nog bij de debiteur afgeleverd moeten 

worden. 
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1p  30 Hieronder staat een door Colors@home verzonden factuur. 
 
 

Grotestraat 98 
7471 BS  GOOR 
tel 0547 346789 

SNSbank 9078567 

Factuur voor: D. Bokelman 
Ambachtsweg 14 
7641 ED  WIERDEN 

Debiteurennummer Factuurnummer Factuurdatum Orderdatum 

231 03-102 12-05-2006 05-05-2006 

Artikel- 
nummer Aantal Omschrijving Prijs per 

stuk 
Totaal- 
bedrag 

85634 1 geleverde screens met slinger €  293,28 €  293,28

     

  BTW  €    55,72

  Totaal  €  349,00

     

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

Rek.nr. Debet Credit  Rek.nr. Debet Credit 
1400 349,00 1300 349,00  
1700  55,72 1700  55,72 
8500  293,28 8500  293,28 

A B 
 

Rek.nr. Debet Credit  Rek.nr. Debet Credit 
1300 349,00  1000 349,00  
1720  55,72 1720  55,72 
8500  293,28 8500  293,28 

C D 



600015-1-745o 13  ga naar de volgende pagina 

1p  31 Colors@home ontvangt onderstaande factuur. 
 

 
VAN DELEN B.V. 

Olmenstraat 69 
4581 AT  VOGELWAARDE 

Factuur voor 
   Colors@home 
   Grotestraat 98 
   7471 BS  GOOR 

Datum 7-3-2006 Factuurnummer 148/5 

 
Artikel- 
nummer Aantal Omschrijving Prijs per 

stuk Totaal netto 

2481 40m2 parket  82,70 3.308,00

1270      1 parketolie 14,60 14,60

     

     

 

BTW % BTW-bedrag Factuurbedrag 

19% 631,29 3.953,89 

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

Rek.nr. Debet Credit  Rek.nr. Debet Credit 
7000 3.953,89   7000 3.953,89   
1700   631,29 1720   631,29 
1300   3.322,60 1300   3.322,60 

A B 
 

Rek.nr. Debet Credit  Rek.nr. Debet Credit 
7000 3.322,60  7000 3.322,60   
1700 631,29  1720 631,29  
1400   3.953,89 1400   3.953,89 

C D
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1p  32 Colors@home berekent voor ieder jaar het indexcijfer van de omzet. 
 
 

Indexcijfers van de omzet 
Jaar Omzet Indexcijfer 
2003 € 356.000,00 125 
2004 € 362.000,00 127 
2005 € 340.000,00  

 
Wat is het indexcijfer van de omzet in 2005? 
A 117 
B 119 
C 131 
D 135 
 

2p  33 Colors@home heeft een rekening bij de Zetbank. Op deze rekening mag Colors@home 
maximaal € 15.000,00 rood staan tegen 4% rente. De afgelopen maand heeft 
Colors@home gedurende drie dagen € 1.634,34 rood gestaan. 

 Wat is het bedrag aan rente dat Colors@home aan de bank moet betalen? Geef ook 
de berekening. 

 
1p  34 Een klant vraagt bij Colors@home een offerte voor het leggen van vloerbedekking. Bij het 

opstellen van de offerte berekent Colors@home eerst de kostprijs. 
Een onderdeel van de kostprijs 
A is de BTW. 
B is de opslag voor indirecte kosten. 
C is de winstopslag. 
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Bij het beantwoorden van de volgende twee vragen moet gebruik gemaakt worden van 
onderstaande informatie. 
 
Eén van de artikelgroepen van Colors@home is de artikelgroep gordijnen. Over deze 
artikelgroep is het volgende bekend. 
 
 

Artikelgroep gordijnen 

Omzet in 2004 exclusief BTW € 15.789,34 

Omzet in 2005 exclusief BTW € 22.455,95 

Voorraad per 1 januari 2005 tegen inkoopprijzen €   8.234,65 

Voorraad per 31 december 2005 tegen inkoopprijzen €   6.324,45 

 
2p  35 Colors@home bepaalt de netto verkoopprijzen voor de artikelgroep gordijnen door de 

inkoopprijs te verhogen met een brutowinstopslag van 40%. 
 Wat is de inkoopwaarde van de omzet van de artikelgroep gordijnen in 2005? Geef 

ook de berekening. 
 

3p  36  Wat is de omzetsnelheid van de artikelgroep gordijnen in 2005? Geef ook de 
berekening. (Antwoord afronden op 1 decimaal.) 

 
1p  37 In de winkel van Colors@home staat een computer waarop doorlopend voorbeelden van 

interieurs worden vertoond. De computer is op 1 januari 2003 aangeschaft voor 
€ 3.600,00. Jaarlijks wordt op deze computer 20% van de aanschafwaarde afgeschreven. 
Wat is de boekwaarde van de computer op 1 januari 2005? 
A € 1.440,00 
B € 2.160,00 
C € 2.304,00 
D € 2.880,00 
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1p  38 Elk kwartaal inventariseert Colors@home de voorraad blikken parketlak. Voor het jaar 
2005 leverde dit het volgende overzicht op. 
 
 

Voorraad blikken parketlak 
Datum Voorraad 

1 januari 2005 54 blikken 
1 april 2005 32 blikken 
1 juli 2005 18 blikken 

1 oktober 2005 27 blikken 
31 december 2005 43 blikken 

 
Wat is de gemiddelde voorraad blikken parketlak in 2005? (Afgerond naar beneden op 
hele blikken.) 
A 25 blikken 
B 31 blikken 
C 32 blikken 
D 35 blikken 
 

1p  39 De omzet van Colors@home was in 2003 € 340.000,00. Colors@home valt onder de 
branche voor verf- en behangspeciaalzaken. De personeelskosten in deze branche waren 
in 2003 gemiddeld 12,9% van de omzet. De personeelskosten bij Colors@home waren in 
2003 € 46.780,00. 
Hoeveel zijn de personeelskosten van Colors@home, uitgedrukt in een percentage van 
de omzet? 
A   7,8% 
B 13,8% 
C 26,0% 
D 42,9% 
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1p  40 Colors@home heeft per 1 januari 2006 een lening afgesloten bij de bank. De lening 
bedraagt € 32.000,00. De rente is 3,6%. Per 1 juli en 31 december van ieder jaar lost 
Colors@home € 8.000,00 af. Ook betaalt Colors@home dan de rente van het afgelopen 
halve jaar. 
Welk bedrag betaalt Colors@home per 31 december 2006 aan de bank? 
A € 8.432,00 
B € 8.576,00 
C € 8.864,00 
D € 9.152,00 
 

2p  41 Om een verbouwing te financieren, heeft Colors@home bij de bank een lening van 
€ 40.000,00 afgesloten. Over deze lening vraagt de bank 4,3% interest per jaar. De bank 
stelt, bij het berekenen van de rente, het aantal dagen van de maand op 30.  
Wegens tegenvallende verkoopresultaten wordt er besloten van de verbouwing af te zien. 
De lening wordt daarom na 54 dagen aan de bank terugbetaald. 

 Bereken de rentekosten die Colors@home aan de bank verschuldigd is. 
 

2p  42 Colors@home importeert regelmatig tapijten uit Denemarken. Van de Deense leverancier 
ontvangt Colors@home een factuur voor de levering van 20 wollen tapijten. Het 
factuurbedrag is DKR 18.000,00. 
Colors@home geeft haar bank opdracht de factuur te betalen. De koers van de Deense 
Kroon is 0,12549 – 0,13963. De bank brengt € 7,50 provisie in rekening. 

 Wat is het bedrag dat de bank van de rekening van Colors@home afschrijft? Geef ook 
de berekening. 


