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Examen VMBO-GL 

2007 
1 

 
 

 handel en administratie CSE GL 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

 
 
Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 21 mei
9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Dierenspeciaalzaak Spoorzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bianca van Amerongen is eigenaar van dierenspeciaalzaak Spoorzicht. 
Dierenspeciaalzaak Spoorzicht is sinds 1935 vlak bij het spoorwegstation van 
Terborg gevestigd.  
In de directe omgeving van dierenspeciaalzaak Spoorzicht zijn geen andere 
winkels. Dierenspeciaalzaak Spoorzicht is dus solitair gevestigd. 
 
Dierenspeciaalzaak Spoorzicht biedt een ruim aanbod dierbenodigdheden voor 
honden, katten, vissen, vogels, knaagdieren, enz. Ook voor een deskundig 
advies, gebaseerd op jarenlange ervaring, is de klant van harte welkom. 
 
Dierenspeciaalzaak Spoorzicht is gevestigd in een historisch pand. De winkel 
heeft een oppervlakte van 190 m2. In het pand bevindt zich ook het 
woongedeelte van Bianca van Amerongen. Naast het pand bevindt zich het 
magazijn. Dierenspeciaalzaak Spoorzicht beschikt verder over ruime 
parkeermogelijkheden. 
 
Naast Bianca bestaat het personeel uit een fulltime medewerker en drie 
parttimers. 
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1p 1 Hieronder zie je het logo van dierenspeciaalzaak Spoorzicht. 
 

  
 
Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort een logo? 
A personeel 
B plaats 
C prijs 
D presentatie 
 

1p 2 De marketingmix van dierenspeciaalzaak Spoorzicht is gericht op een 
doelgroep. 

 Noem één kenmerk van de doelgroep van dierenspeciaalzaak Spoorzicht. 
 

1p 3 Wanneer klanten bij dierenspeciaalzaak Spoorzicht de winkel binnenkomen, 
worden ze door het personeel direct benaderd met de vraag: ‘Waarmee kan ik u 
helpen?’ 
Welk verkoopsysteem hanteert dierenspeciaalzaak Spoorzicht? 
A bediening 
B semi-zelfbediening 
C zelfbediening 
 

2p 4 Voordat dierenspeciaalzaak Spoorzicht opengaat, maakt Bianca de kassa 
gebruiksklaar. Hierbij moet ze een aantal handelingen en controles doen. 

 Noem twee handelingen of controles die Bianca moet doen. 
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1p 5 Bekijk onderstaande kassabon. 
 

 
17 – 04 – 2007 14.32 uur 

  
2 pakken Caviavoer 6,95 
1 Caviakooi 48,60 
  
Totaal 55,55 
  
BTW 19% 8,87 
  
Contant 56,00 
Wisselgeld 0,45 
  
Ruilen uitsluitend binnen 14 dagen met 

bon 

Veel plezier met uw aankoop 
 
Wat is de codering van deze kassabon? Gebruik hierbij het rekeningschema op 
de bijlage. 
 
A B 

rek.nr. debet credit  rek.nr. debet credit 
1000 55,55  1000 55,55  
8500  55,55  1700  8,87 

    8500  46,68 
 
C D 

rek.nr. debet credit  rek.nr. debet credit 
1000 55,55  1000 55,55  
1720  8,87  1750  8,87 
8500  46,68  8500  46,68 
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1p 6 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht accepteert geen betaling met creditcards. 
Wat kan voor dierenspeciaalzaak Spoorzicht hiervoor een reden zijn? 
A Betalen met een creditcard is geen contante betaling. 
B Bij dierenspeciaalzaken is het gebruik van creditcards niet toegestaan. 
C Creditcardbetalingen zijn onbetrouwbaar. 
D De kosten die de creditcardmaatschappij in rekening brengt zijn hoog. 
 

1p 7 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht heeft onderstaande voerbak in de aanbieding. 
 

LUXE VOERBAK 

 

VAN 23,90 VOOR 19,95 

 
De prijs van € 19,95 voor deze voerbak is de 
A bruto verkoopprijs. 
B kostprijs. 
C netto verkoopprijs. 
D prijs exclusief BTW. 
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3p 8 Bekijk onderstaand boekingsstuk. 
 

Zonneveld Diervoeders 
Steynlaan 43 

3701 EB  Zeist 
Tel/fax 030-6928496 

dierenspeciaalzaak Spoorzicht 
Stationsweg 20 
7061 CT  Terborg 

 

FACTUUR 

debiteuren- 
nummer factuurnummer factuurdatum ordernummer 

2-148  05-970  08-05-07 05-324 

artikel 
nummer aantal omschrijving prijs per 

stuk totaalbedrag 

K-521 20 ProCare basic 2,20 44,00 

K-526 20 ProCare krokant 2,45 49,00 

K-529 40 ProCare super 2,95 118,00 

     

     

     

BTW % netto BTW bedrag factuurbedrag 

19 211,00 40,09  251,09 

 
 Codeer dit boekingsstuk op de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het 

rekeningschema op de bijlage. 
 

1p 9 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht heeft het winkelpand voor een deel gefinancierd 
met een hypothecaire lening. 
De rente die dierenspeciaalzaak Spoorzicht over deze lening betaalt, wordt 
geboekt op de grootboekrekening 
A Crediteuren. 
B Hypothecaire lening. 
C Intrestkosten. 
D Overige kosten.
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1p 10 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht heeft op 1 maart 11 pakken Ami kattenvoer in 
voorraad. Over maart is van Ami kattenvoer het volgende bekend. 
 

inkopen 7 dozen à 8 pakken 

verkopen 44 pakken 

retour naar leverancier 1 doos à 8 pakken 

retour van klant 2 pakken 
 
Wat is de voorraad Ami kattenvoer op 31 maart? 
A   6 pakken 
B 13 pakken 
C 17 pakken 
D 20 pakken 
E 24 pakken 
 

1p 11 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht heeft onderstaand konijnenhok in het 
assortiment. 
 

 
 
Dierenspeciaalzaak Spoorzicht koopt dit konijnenhok in voor € 65,00. De 
winstopslag is 30% van de inkoopprijs en de BTW bedraagt 19%. De berekende 
aanbiedingsprijs wordt afgerond op hele euro’s naar beneden. 
Wat is de aanbiedingsprijs van dit konijnenhok? 
A €   84,00 
B €   85,00 
C € 100,00 
D € 101,00 
 

1p 12 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht is een speciaalzaak. 
Het assortiment van een speciaalzaak is 
A breed en diep. 
B breed en ondiep. 
C smal en diep. 
D smal en ondiep. 
 

2p 13 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht heeft blikken kattenvoer van zowel A-merken als 
B-merken in het assortiment. 

 Noem twee kenmerken van een B-merk.
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1p 14 Blikken kattenvoer behoren tot de artikelen die de consument regelmatig, met 
een minimale koopinspanning, koopt. 
Blikken kattenvoer worden tot de  
A convenience goods gerekend. 
B shopping goods gerekend. 
C speciality goods gerekend. 
 

1p 15 Bekijk onderstaand boekingsstuk. 
 

Bouwbedrijf Lamers 
Terborgseweg 88 - 94 

7014 HD  Silvolde 

Dierenspeciaalzaak Spoorzicht 
Stationweg 20 
7061 CT  Terborg 

 

FACTUUR 

debiteurennummer factuurnummer factuurdatum 

315 127 12-5-2007 

Reparatie slot winkeldeur  € 41,20 

BTW % BTW bedrag factuurbedrag 

19 € 7,83 € 49,03 

 
Wat is de codering van dit boekingsstuk? Gebruik hierbij het rekeningschema in 
de bijlage. 
 
A  B 

rek.nr. debet credit  rek.nr. debet credit 
4600 41,20  4600 41,20  
1700 7,83  1700 7,83  
1300   49,03 1400  49,03 

 
C  D 

rek.nr. debet credit  rek.nr. debet credit 
4900 41,20   0100 41,20  
1720 7,83   1720 7,83  
1400  49,03  1400  49,03 
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2p 16 In de directe omgeving van dierenspeciaalzaak Spoorzicht zijn geen andere 
winkels. Dierenspeciaalzaak Spoorzicht is dus solitair gevestigd. 

 Noem twee voordelen van een solitaire vestiging ten opzichte van een 
vestiging in een stadswinkelcentrum. 

 
1p 17 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht besteedt veel aandacht aan het vriendelijk 

ontvangen van klanten. Ook vindt dierenspeciaalzaak Spoorzicht het belangrijk 
dat klanten de juiste productinformatie krijgen en goed geadviseerd worden. 
Welk instrument van de marketingmix wordt hier toegepast? 
A personeel 
B plaats 
C prijs 
D promotie 
 

2p 18 Iedere week heeft dierenspeciaalzaak Spoorzicht een artikel in de aanbieding. In 
de winkel wordt een opvallende presentatie van dit artikel gemaakt. Een 
presentatie kan op verschillende manieren aantrekkelijk gemaakt worden. 

 Noem twee manieren waardoor een presentatie opvallend gemaakt kan 
worden. 

 
1p 19 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht heeft een spaarzegelsysteem. Klanten 

ontvangen per bestede euro één spaarzegel. Dierenspeciaalzaak Spoorzicht 
betaalt voor een volle spaarkaart met 50 zegels, € 2,50 in contanten uit. 
Gemiddeld wordt 75% van de spaarzegels ingeleverd. 
Hoeveel procent betaalt dierenspeciaalzaak Spoorzicht gemiddeld per bestede 
euro uit? 
A 2,5% 
B 3,75% 
C 5% 
D 10% 
 

1p 20 In plaats van het spaarzegelsysteem had dierenspeciaalzaak Spoorzicht er ook 
voor kunnen kiezen direct bij iedere verkoop korting te geven. 

 Noem één reden om voor het spaarzegelsysteem te kiezen en niet direct 
korting te geven bij iedere verkoop. 
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2p 21 Bekijk onderstaand boekingsstuk. 
 
  

€ Afrekening Zakelijke GIROrekening 
in euro’s 

Datum Girorekening Bladnr. Volgnr.

 
POSTBANK  

 
17-05-2007 5426135 1* 4

Vorig saldo

4.623,40

Totaal afgeboekt 
bedrag 

Totaal bijgeboekt 
bedrag

708,55 0,00
Nieuw saldo

 5426135 
Dierenspeciaalzaak Spoorzicht 
Stationsweg 20 
7061 CT TERBORG 
 

3.914,85

Geboekt op Code Nr Naam/omschrijving Girorekening Bedrag af Bedrag bij
13-4 OV 5 Husby factuur 1137 4449053 248,75 
13-4 OV 6 Bento factuur 2018 4121824 459,80 

     
     
     

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. 

  
 

 Codeer dit boekingsstuk op de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het 
rekeningschema op de bijlage. 

 
1p 22 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht heeft de volgende aanbieding. 

 

 3 pakken Canine parkietenvoer  
 voor € 12,50 
 
De BTW op parkietenvoer is 19%. 
Wat is de nettoverkoopprijs van één pak parkietenvoer Canine? 
A €   3,38 
B €   3,50 
C €   4,17 
D € 10,50 
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1p 23 De BTW die dierenspeciaalzaak Spoorzicht ontvangt over de verkopen mag het 
bedrijf niet zelf houden. 
De ontvangen BTW moet worden afgedragen aan 
A de bedrijfsvereniging. 
B de belastingdienst. 
C de gemeente. 
D de winkeliersvereniging. 
 

1p 24 Van welke grootboekrekeningen kan een subadministratie bijgehouden worden? 
A Debiteuren en Te betalen BTW 
B Debiteuren en Voorraad Goederen 
C Voorraad Goederen en Te betalen BTW 
D Voorraad Goederen en Te vorderen BTW 
 

1p 25 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht heeft onderstaande aanbieding. 
 

Compleet aquarium met pomp, verlichting, 
verwarming, voer, visnetje en temperatuurmeter. 

 

Van € 119,95 nu voor  € 104,95 
 
Hoeveel procent korting geeft dierenspeciaalzaak Spoorzicht bij deze 
aanbieding? 
A 12,5% 
B 14,3% 
C 15,0% 
D 87,5% 
 

2p 26 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht houdt maandelijks een fotoactie. 
Huisdierenbezitters kunnen een foto van hun huisdier inleveren. 
Dierenspeciaalzaak Spoorzicht selecteert de mooiste foto en plaatst deze op 
haar website. Bovendien ontvangt de winnende huisdierbezitter een prijs. 

 Noem twee mogelijke redenen waarom dierenspeciaalzaak Spoorzicht een 
dergelijke actie houdt. 
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1p 27 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht verkoopt konijnenvoer onder de eigen naam 
Spoormix. 
Hier is sprake van 
A een rage. 
B een trend. 
C klantbenadering. 
D merkbeleid. 
 

1p 28 Het assortiment van de productgroep hondenvoer bij dierenspeciaalzaak 
Spoorzicht bestaat uit 20 verschillende artikelen. Dierenspeciaalzaak Spoorzicht 
besluit dit aantal te beperken tot 16 artikelen. 
Hierdoor wordt het assortiment hondenvoer 
A breder. 
B dieper. 
C ondieper. 
D smaller. 
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3p 29 Bekijk onderstaand boekingsstuk. 

 
 Codeer dit boekingsstuk op de uitwerkbijlage. Gebruik hierbij het 

rekeningschema op de bijlage. 
 

 
Stationsweg 20 

7061 CT  Terborg 

Hondenasiel Second Home 
Watertapweg 23 
7011 XT  Gaanderen 

 

KOPIE FACTUUR 

debiteurennr. factuurnummer factuurdatum ordernummer 

04-13 05-03 02-05-07 4 

artikelnr. aantal omschrijving prijs per stuk totaalbedrag 

RZ 07 4 Bento hondenvoeder light 9,00 36,00

RZ 09 4 Bento hondenvoeder senior 9,50 38,00

    

   korting 10% 7,40

subtotaal 66,60

BTW 12,65

vrachtkosten 
 

factuurbedrag 79,25
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2p 30 Hieronder staat de (gedeeltelijke) saldibalans van dierenspeciaalzaak 
Spoorzicht per 31 december 2006. 
 

(gedeeltelijke) saldibalans van dierenspeciaalzaak Spoorzicht  
per 31 december 2006 

saldibalans rekening 
nummer grootboekrekening 

debet credit 

0500 Eigen vermogen  115.258,00 

0550 Privé 12.487,00  

4300 Verkoopkosten 5.663,00  

4400 Administratiekosten 2.330,00  

4500 Interestkosten 14.375,00  

4600 Huisvestingskosten 4.498,00  

4800 Afschrijvingskosten 6.372,00  

4900 Overige kosten 2.211,00  

8000 Inkoopwaarde van de verkopen 153.060,00  

8500 Opbrengst verkopen  255.100,00 

 
 Wat is de brutowinst van dierenspeciaalzaak Spoorzicht over 2006? Geef 

ook de berekening. 
 

1p 31 Per 31 maart 2007 is het saldo van de grootboekrekening Te betalen BTW 
€ 7.890,00. Het saldo van de grootboekrekening Te vorderen BTW is 
€ 5.120,00. 
Deze saldi worden per 31 maart 2007 overgeboekt naar de rekening Af te 
dragen BTW. 
Wat is de codering van deze overboeking? 
 
A B 

rek.nr. debet credit  rek.nr. debet credit 
1720 7.890,00  1700 5.120,00  
1700  5.120,00  1750 2.770,00  
1750  2.770,00  1720  7.890,00 

 
C D 

rek.nr. debet credit  rek.nr. debet credit 
1750 7.890,00  1400 7.890,00  
1400  7.890,00  1750  7.890,00 
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1p 32 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht verkoopt een papegaaienkooi voor € 72,00. Dit is 
10% lager dan de adviesprijs. 
Wat is de adviesprijs van de papegaaienkooi? 
A € 79,20 
B € 79,99 
C € 80,00 
D € 82,00 
 

3p 33 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht heeft geen eigen reclamefolder omdat de kosten 
van een reclamefolder te hoog zijn. Toch wil dierenspeciaalzaak Spoorzicht haar 
aanbiedingen onder de aandacht van de bevolking van Terborg brengen. 

 Noem drie manieren waarop dierenspeciaalzaak Spoorzicht haar 
aanbiedingen onder de aandacht van de bevolking van Terborg kan 
brengen. 

 
1p 34 In het vakblad voor dierenspeciaalzaken staat het volgende bericht. 

 

KOOPKRACHT GEDAALD 
 

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 
de koopkracht van de consument het 
afgelopen jaar is gedaald. 
 

De netto inkomens in het afgelopen 
jaar zijn, in vergelijking met het jaar 
daarvoor, gelijk gebleven. Ook het 
bedrag dat de consument kwijt was 
aan overheidsheffingen en over-
heidsdiensten onderging nauwelijks 
verandering. Toch is de koopkracht 
het afgelopen jaar gedaald. 

 
Welke conclusie kun je uit dit bericht trekken? 
A De prijzen van consumptiegoederen zijn het afgelopen jaar gedaald. 
B De prijzen voor consumptiegoederen zijn het afgelopen jaar gelijk gebleven. 
C De prijzen voor consumptiegoederen zijn het afgelopen jaar gestegen. 
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1p 35 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht neemt het artikel Growth in het assortiment op. 
 

 
 
Van welk marketinginstrument is bij het opnemen van een nieuw artikel in het 
assortiment sprake? 
A plaats 
B presentatie 
C prijs 
D product 
 

3p 36 Uit de boekhouding van dierenspeciaalzaak Spoorzicht blijkt voor de maand 
maart 2007 het volgende. 
− eigen vermogen per 1 maart € 118.700,00 
− eigen vermogen per 31 maart € 124.100,00 
− totale opbrengsten in maart € 17.200,00 
− totale bedrijfskosten (inclusief inkoopwaarde van de verkopen) in maart 

€ 11.300,00 
 Welk bedrag is in maart voor privé opgenomen? Geef ook de berekening. 

 
2p 37 Aan het einde van een dag wordt bij dierenspeciaalzaak Spoorzicht de kassa 

opgemaakt. Volgens de X-bon is de bruto omzet van die dag € 1.245,38. De 
kasstaat van die dag geeft een bruto omzet van € 1.251,08 aan. 

 Is er die dag sprake van een kasverschil? Zo ja, geef aan of dit verschil 
voordelig of nadelig is. 

 
1p 38 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht ontvangt van een leverancier een creditnota. De 

creditnota wordt in de boekhouding van dierenspeciaalzaak Spoorzicht verwerkt. 
Welke grootboekrekening wordt hierbij gedebiteerd? 
A de grootboekrekening Crediteuren 
B de grootboekrekening Debiteuren 
C de grootboekrekening Te betalen BTW 
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1p 39 Een klant koopt bij dierenspeciaalzaak Spoorzicht een blik visvoer voor € 11,90. 
De klant betaalt met een tegoedbon van € 20,00. In plaats van € 8,10 in 
contanten terug te geven, geeft dierenspeciaalzaak Spoorzicht de klant een 
tegoedbon van € 8,10. 

 Noem één reden waarom dierenspeciaalzaak Spoorzicht in plaats van 
contant geld een tegoedbon aan de klant geeft. 

 
1p 40 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht verkoopt geneesmiddelen voor dieren. De 

geneesmiddelen bevinden zich in een afgesloten vitrine achter de toonbank. 
 Noem hiervoor één reden. 

 
1p 41 Dierenspeciaalzaak Spoorzicht verkoopt onder andere scharreleieren. 

 

 
 
Wat is het BTW-tarief voor scharreleieren? 
A   0% 
B   6% 
C 19% 

einde  


