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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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vrijdag 19 mei
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

  
 
De laatste jaren is de belangstelling voor de tuin sterk toegenomen. De detailhandel heeft 
hier op ingespeeld. Veel bedrijven hebben hun tuinassortiment uitgebreid. Warenhuizen 
en bouwmarkten hebben vaak aparte tuinafdelingen. 
Ook zijn er gespecialiseerde tuinbedrijven. Het Tuincentrum is een voorbeeld van zo’n 
gespecialiseerd bedrijf. 
 
Beantwoord de vragen 1 en 2 met behulp van het onderstaand organisatieschema. 
 

1p  1 De vestiging van Het Tuincentrum in Juinen kent het onderstaand organisatieschema. 
 

 

 

Gerry van Boven
Irene van Onder
Lydia van Buiten

Marieke van Eck
Annelien van Kap
Helga Stort
Leny van Hart
Bram Vlug

binnenverkoop:
Tine de Vis

administratie:
Titia Bos
Tjits An Sier

Kees-Jan de Sjouwer
René van Achter
Wim van Voren

hoofdkantoor

magazijn en transport:
Georgina Kelder

buiten verkoop:
Katja van Schuur

bedrijfsleider:
mevrouw te Raa

 
 
Aan wie moet Wim volgens het organisatieschema een vrije dag vragen? 
A Georgina 
B hoofdkantoor 
C Kees-Jan 
D mevrouw te Raa 
 

1p  2 Bij Het Tuincentrum zijn ook middenkaderfunctionarissen werkzaam.  
Wie zijn dat?  
A Helga, Irene en René 
B Marieke, Gerry en Kees-Jan 
C Tine, Katja en Georgina 
D Titia en Tjits An 
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1p  3 Hieronder staan twee beweringen over een BV. 
1 Een BV geeft aandelen uit. 
2 Een BV moet een Jaarrekening publiceren. 
Welke bewering(en) is/zijn juist? 
A Beide beweringen zijn juist. 
B Alleen bewering 1 is juist. 
C Alleen bewering 2 is juist. 
D Geen van beide beweringen is juist. 
 

1p  4 Het Tuincentrum vermeldt op facturen en kassabonnen het BTW-bedrag. 
Wie betaalt uiteindelijk de BTW? 
A de klanten van Het Tuincentrum 
B de leveranciers van Het Tuincentrum 
C Het Tuincentrum zelf 
 

1p  5 Het personeel van Het Tuincentrum betaalt belasting over het inkomen dat zij krijgen. 
Deze belasting heet 
A accijns. 
B loonbelasting. 
C omzetbelasting. 
 

1p  6 Het Tuincentrum is één van de vijf detaillisten die glaswerk van het merk ‘De Glorie’ 
verkopen. 
Van welke vorm van distributie is hier sprake? 
A exclusieve distributie 
B intensieve distributie 
C selectieve distributie 
 

1p  7 Het Tuincentrum wil een idee krijgen van de omvang van het verzorgingsgebied. Om die 
reden wordt regelmatig geënquêteerd. 
Welke van de onderstaande werkzaamheden kunnen onderdeel zijn van een dergelijke 
enquête? 
A optellen van de bedragen van de kassabonnen 
B tellen van het aantal klanten op een zaterdagmiddag 
C vragen naar de postcode van de klanten 
 

1p  8 Het Tuincentrum heeft voordelig een partij tuinlampen ingekocht. Normaal kosten deze 
tuinlampen bij de groothandel € 11,00 nu € 8,50. Het Tuincentrum wil deze tuinlampen 
tegen een psychologische prijs aanbieden.  
Welke van de onderstaande prijzen is een 'psychologische' prijs? 
A €   9,50 
B €   9,99 
C € 15,00 
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1p  9 Het Tuincentrum verkoopt ook kristallen bloemenvazen. De inkoopprijs van zo’n vaas is 
€ 96,- per stuk. Het Tuincentrum berekent een brutowinstopslag van 45% van de 
inkoopprijs. 
De BTW bedraagt 19%. 
Wat is de consumentenprijs van een vaas? 
A € 114,24 
B € 139,20 
C € 157,44 
D € 165,65 
 

1p  10 Bij Het Tuincentrum was in 2004 de waarde van de gemiddelde voorraad tuingereedschap 
€ 25.000,-. De omzet tuingereedschap was in dat jaar € 70.000,-. 
De brutowinstopslag is 40% van de inkoopprijs. 
De omzetsnelheid bedraagt 
A 2,0. 
B 2,8. 
C 3,9. 
 

1p  11 Het Tuincentrum wil weten hoe groot de omzet van tuinmeubelen moet zijn om alle kosten 
terug te verdienen. Het Tuincentrum maakt daarom voor de kosten van tuinmeubelen een 
verdeling in constante kosten en variabele kosten. De variabele kosten bedragen 80% 
van de omzet van tuinmeubelen. De constante kosten bedragen € 80.000,- per jaar. 
Hoeveel bedraagt de jaaromzet van tuinmeubelen die Het Tuincentrum minimaal moet 
halen om geen winst, maar ook geen verlies op de tuinmeubelen te maken? (Afgerond op 
hele euro’s.) 
A € 100.000,- 
B € 160.000,- 
C € 400.000,- 
 

1p  12 Het Tuincentrum heeft een totale vloeroppervlakte van 880 m2. Het magazijn en de 
personeelsruimte hebben een oppervlakte van 165 m2.  
Hoeveel procent is de verkoopvloeroppervlakte (VVO) van de totale oppervlakte? 
(Afronden op 1 decimaal.) 
A   18,7% 
B   68,4% 
C   81,3% 
D 100,0% 
 

1p  13 Het Tuincentrum heeft een bestelwagen in gebruik.  
Deze bestelwagen heeft bij aanschaf € 21.000,- gekost.  
Het Tuincentrum denkt vijf jaar met deze bestelwagen te kunnen rijden en er daarna bij 
inruil € 9.000,- voor terug te krijgen.  
Het Tuincentrum verwacht dat de nieuwprijs over vijf jaar 20% hoger zal zijn dan 
€ 21.000,-. 
Welk bedrag moet Het Tuincentrum per jaar reserveren om de bestelwagen over vijf jaar 
te kunnen vervangen? 
A € 2.400,- 
B € 2.880,- 
C € 3.240,- 
D € 4.200,- 
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Beantwoord de vragen 14, 15 en 16 met behulp van de onderstaande advertentie. 
 

1p  14 Het Tuincentrum adverteerde rond Hemelvaart in de plaatselijke kranten. 
 

TUINTOPPERS

1,-1,-

Hortensia  voor in  de tuin

Lavendel munstead Rhododendron

Clematis
KlimplantIn knop. Diverse kleuren

Mooi bloeiend in verschillende kleuren

van 7,95 voorvan 4,49 voor

van 4,99 voor

Mooie grote plant in 2 liter pot, vol dieplblauwe

bloemen voor in pot of in de tuin. Kan ook heel

goed als haagplant.

1,-1,-
van 4,99 voor

1,491,49 3,993,99
 

 
Jan van Apeldoorn kocht 1 Rhododendron en 9 Lavendels munstead. Hoeveel euro 
korting ontving Jan vergeleken met de normale prijs?  
A € 17,40 
B € 30,96 
C € 48,36 
 

1p  15 Mevrouw van Beekbergen kocht 6 Lavendels munstead. 
Hoeveel procent korting kreeg mevrouw van Beekbergen vergeleken met de normale 
prijs? (Afronden op 1 decimaal.) 
A 33,2% 
B 49,6% 
C 66,8% 
 

1p  16 Hans van Loenen kocht 10 Rhododendrons voor zijn winkel. Hij vraagt om een kassabon 
met vermelding van de betaalde BTW. Het BTW-percentage op een plant is 6%. 
Welk BTW-bedrag staat er op de kassabon? 
A € 2,26 
B € 2,39 
C € 2,55 
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1p  17 Georgina krijgt regelmatig medewerkers aan de balie van het magazijn om goederen te 
halen. Deze medewerkers hebben geen directe toegang tot het magazijn. 
Hoe heet zo’n magazijn? 
A centraal magazijn 
B distributiecentrum 
C gesloten magazijn 
D open magazijn 
 

1p  18 Er worden bij Het Tuincentrum regelmatig goederen in ontvangst genomen van 
vervoerders. De ontvangst van goederen moet met de vervoerder administratief 
afgehandeld worden. 
Hoe heet het formulier waarmee bij ontvangst van de goederen het aantal colli wordt 
gecontroleerd? 
A breuklijst 
B factuur 
C pakbon 
D vrachtbrief 
 

1p  19 Nadat de goederen van de vervoerder in ontvangst zijn genomen, worden deze met een 
document gecontroleerd. 
Hoe heet dit document? 
A een manco-, breuk-, teveellijst 
B een pakbon 
C een vrachtbrief 
 

1p  20 Op de afdeling binnenverkoop worden kluifjes voor de hond verkocht. De kluifjes worden 
in plastic zakjes verkocht. In één zakje zitten tien kluifjes.  
De kluifjes worden door de groothandel in dozen van 1.000 stuks geleverd. Als het even 
rustig is op de afdeling maken de medewerkers de zakjes kluifjes voor verkoop gereed. 
Zo’n medewerker is dan aan het 
A inpakken. 
B omverpakken. 
C voorverpakken. 
 

1p  21 Het Tuincentrum heeft op plaatsen waar dure of makkelijk mee te nemen artikelen staan, 
camera’s opgehangen. 
Deze camera’s zijn bedoeld ter voorkoming van 
A breuk. 
B criminele derving. 
C demodage. 
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1p  22 Er zijn zakken hondenbrokken geleverd. De zakken zijn op een pallet aangeleverd.  
De zakken moeten naar de afdeling binnenverkoop worden vervoerd. 
Welk transportgereedschap kan hier het best voor worden gebruikt? 
 

   
 A B C 
 

1p  23 De Arbowet regelt hoeveel kilo je maximaal mag tillen. Deze regel is er om te voorkomen 
dat de rug te zwaar wordt belast. 
Hoeveel kilo mag je maximaal tillen zonder hulpmiddelen te gebruiken? 
A 15 kilo 
B 25 kilo 
C 45 kilo 
D 75 kilo 
 

1p  24 Je werkt op de afdeling binnenverkoop. Het is vandaag erg druk bij Het Tuincentrum.  
Je kunt daarom de halflege schappen niet bijvullen. 
Hoe kun je er toch voor zorgen dat het schap vol lijkt en er netjes uitziet? 
Door te 
A blokken. 
B restaureren. 
C spiegelen. 
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1p  25 Op de afdeling binnenverkoop zijn de tuinhandschoenen als volgt gepresenteerd: 
 

 
 
Hoe heet deze vorm van presentatie? 
A eilanddisplay 
B kopdisplay 
C wanddisplay 
 

1p  26 Voor het bijhouden van de voorraad blikjes kattenvoer gebruikt Het Tuincentrum de 
onderstaande voorraadkaart. 

 
Op 8 mei heeft Het Tuincentrum 400 blikjes kattenvoer besteld. Deze blikjes waren op  
10 mei nog niet geleverd. 
Hoe groot is de economische voorraad op 10 mei? 
A 100 blikjes 
B 300 blikjes 
C 400 blikjes 
D 500 blikjes 
 

VOORRAADKAART
artikel: Felix kattenvoer 
blik 250 gram 

min. voorraad 500 max. voorraad 1.000 

artikelnummer TSB-25 inkoopprijs € 1,80 besteleenheid 50 
 verkoopprijs € 2,99 percentage BTW 19% 
 

voorraad datum omschrijving 
bij af totaal 

inkoopwaarde 

1 mei voorraad   900 € 1.620,00 
5 mei verkopen  700 200 €    360,00 

10 mei retour gezonden  100 100 €    180,00 
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1p  27 De bedrijfsleider van Het Tuincentrum wil de weekaanbiedingen van het filiaal onder de 
aandacht van de klanten brengen. Deze weekaanbiedingen gelden alleen in de vestiging 
in Juinen. Zij vraagt jou wat de beste manier is om dit te doen.  
Wat zal jouw antwoord zijn? 
A een advertentie in de Telegraaf 
B een advertentie in de het regionale dagblad 
C een reclamespotje op BNN 
D een reclamespotje op TMF 
 

1p  28 Je staat achter de servicebalie bij Het Tuincentrum. Iedere klant die naar je toekomt, 
spreek je aan met de vraag of je hem/haar kunt helpen. 
Hoe noem je dit onderdeel van een verkoopgesprek? 
A afronding 
B begroeting 
C doorverwijzen 
D koopwensonderzoek 
 

1p  29 Het Tuincentrum verkoopt ook elektrisch gereedschap. Voor de aankoop van dergelijke 
apparatuur moet de klant bij de servicebalie zijn. 
Hoe heet deze vorm van bediening? 
A semi-zelfbediening 
B toonbankbediening 
C zelfbediening 
 

1p  30 In het midden van Het Tuincentrum staan wat tafeltjes en stoeltjes. Klanten kunnen hier 
even uitrusten en een gratis kopje koffie krijgen.  
Dit gratis kopje koffie is een voorbeeld van het marketinginstrument 
A prijs. 
B promotie. 
C reclame. 
 

1p  31 In een stelling op de afdeling binnenverkoop staan verschillende meststoffen, zoals 
gazonmest, rozenmest en coniferenmest. Er zijn verpakkingen van 1, 2½, 5 en  
10 kilogram die per soort boven elkaar staan, de zwaarste beneden. 
Deze manier van presenteren heet 
A diagonale presentatie. 
B horizontale presentatie. 
C verticale presentatie. 
 

1p  32 Een schappenplan is een schema dat aangeeft 
A aan welke eisen een presentatie moet voldoen. 
B op welke manier artikelen gespiegeld moeten worden. 
C waar en hoeveel artikelen in een schap moeten staan. 
 

1p  33 Om onkruid en plaagdieren te bestrijden verkoopt Het Tuincentrum verschillende 
chemische bestrijdingsmiddelen. Deze staan in een afgesloten kast die alleen door een 
medewerker geopend kan worden. 
Dit is gedaan om 
A de attentiewaarde te verhogen. 
B de gezondheid van de consument te beschermen. 
C de uiterste verkoopdatum te controleren. 
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1p  34 In Het Tuincentrum worden drie verschillende merken kattenvoer verkocht.  
Welk van de onderstaande merken is een B-merk? 
 

   
 

A B C 
 
 

1p  35 Advertentie van Het Tuincentrum en klussenbedrijf De Zandstamper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe heet deze vorm van reclame? 
A collectieve reclame 
B combinatiereclame 
C complementaire reclame 
D individuele reclame 
 

1p  36 Je bent aan het werk bij Het Tuincentrum. Een klant die een hogedrukreiniger wil kopen, 
twijfelt tussen twee merken: Kärcher of Wolff. Beide zijn even duur. De klant vraagt je of 
je met de hogedrukreiniger ook de ramen kunt schoonspuiten. 
Welk soort artikelkennis heb je nodig om het juiste antwoord te geven? 
A commerciële artikelkennis 
B praktische artikelkennis 
C technische artikelkennis 
 

1p  37 Het Tuincentrum heeft een presentatie van verschillende soorten planten rondom een 
grote vijver met goudvissen gemaakt. Het is een erg opvallende presentatie die veel 
bekijks trekt. 
Dit is een voorbeeld van 
A bijverkopen. 
B brandpunt. 
C spiegelen. 
 

Voor het leggen van tegels of klinkers die 
u bij Het Tuincentrum koopt en door  
De Zandstamper laat leggen, ontvangt u 
20% korting op de bestratingskosten. 
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1p  38 Een klant koopt de afgebeelde witte bloempotten. 
 

 
 
De bloempotten zijn een voorbeeld van een 
A convenience good. 
B shopping good. 
C specialty good. 
 

1p  39 Rond oudjaar verkoopt Het Tuincentrum ook vuurwerk. De belangstelling voor deze 
artikelen is ieder jaar weer erg groot. 
 

 
 
Tot welk soort artikelen wordt vuurwerk gerekend? 
A complementaire artikelen 
B concurrerende artikelen 
C nevenartikelen 
D standaardartikelen 
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1p  40 Bij aankoop van 20 meter tuinslang krijgen klanten een korting van € 5,- op een 
tuinslanghouder. 
 

 
 
Zo’n houder is een 
A complementair artikel. 
B concurrerend artikel. 
C follow up artikel. 
 

1p  41 In het programma ‘Alles voor de tuin’ werd reclame gemaakt voor een elektrische 
vliegenmepper. Na het programma was er plotseling veel vraag naar deze vliegenmepper.  
Hier is sprake van een 
A aanbieding. 
B rage. 
C trend. 
 

1p  42 Hoe ouder bloemzaad wordt hoe minder zaadjes ontkiemen. Om die reden wordt het 
oudste zaad het eerst verkocht. 
 

 
 
Bij het vullen van de schappen houdt men hier rekening mee.  
Volgens welk systeem vult men de schappen aan? 
A fifo  
B lafo 
C lifo 
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1p  43 Ook dit jaar kwam Sint Nicolaas op bezoek bij Het Tuincentrum. 
 

 
 
Met dit soort acties wil Het Tuincentrum zich van andere tuincentra onderscheiden. 
Van welk marketinginstrument maakt Het Tuincentrum gebruik? 
A plaats 
B promotie 
C prijs 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Beantwoord de vragen 44 tot en met 50 in de uitwerkbijlage met behulp van de 
onderstaande balans. 
 
Een collega op de administratie heeft van Het Tuincentrum de balans per 1 januari 2006 
opgesteld. De bedragen van de reserves en de banklening zijn nog niet ingevuld. 
 

Balans per 1 januari (x € 1.000,-) 
Debet   Credit 
vaste activa  eigen vermogen  

gebouwen 800 aandelenkapitaal 270 

auto 420 reserves ……. 

computers 80  600 

inventaris/machine 60   

 1360   

  lang vreemd vermogen  

vlottende activa  7% banklening ……. 

voorraden 20  ……. 

debiteuren 80   

 100 kort vreemd vermogen  

  crediteuren 150 

liquide middelen  te betalen bedragen 30 

kas/bank 40  180 

 1500  1500 

 
2p  44  Bereken de ontbrekende bedragen en vul deze in op de uitwerkbijlage. 

 
2p  45  Bereken aan de hand van de balans de current ratio. (1 decimaal) 

 
2p  46  Bereken aan de hand van de balans de solvabiliteit. (1 decimaal). Gebruik hierbij de 

formule: (totaal vermogen/eigen vermogen) x 100%. 
 

2p  47 Op 1 juli 2006 lost Het Tuincentrum € 30.000,- op de banklening af. 
 Bereken het bedrag aan interest dat Het Tuincentrum over het jaar 2006 moet 

betalen. 
 

1p  48 Het Tuincentrum sluit voor een verbouwing een hypothecaire lening af van € 200.000,-. 
 Welk gevolg heeft het sluiten van deze lening voor de liquiditeit van Het Tuincentrum? 

Verklaar je antwoord. 
 

1p  49  Welk gevolg heeft het sluiten van de hypothecaire lening voor de solvabiliteit van  
Het Tuincentrum? Verklaar je antwoord. 

 
2p  50 Het Tuincentrum verwacht over 2006 een nettowinst van € 72.000,- te behalen. 

 Bereken de (verwachte) rentabiliteit over het eigen vermogen. Ga hierbij uit van het 
eigen vermogen op de balans per 1 januari 2006. 


