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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 55 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
9.00 - 11.00 uur
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Shams Webshop 
 
 

 

 

 

 

 

Shams Webshop is gevestigd in Arnhem en verkoopt 
telefoons en accessoires via de winkel en de webwinkel. 
Je werkt als administratief medewerker op de afdelingen 
Inkoop, Verkoop en Subadministraties. 

 
De meeste van de volgende vragen gaan over Shams Webshop. 

 
4p 1 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. 
 

2p 2 Gebruik de leverancierslijst van Shams Webshop in de uitwerkbijlage en verwerk 
onderstaande aanvullingen. 
 
− Belstore is gevestigd aan 1158 Desborough Road. 
− Het faxnummer van RSE Telecommunicatie is (0591) 61 22 22. 
− Allplast heeft naast de postbankrekening ook een bankrek.nr. 32.89.70.664. 
− Contacten met Abiom gaan via de heer Rietveld. 
− Het adres van Abasonic is Hugo Junkers Strasse 3. 
 

4p 3 Shams Webshop wil in week 24 een actie houden met Samsung telefoons. 
Vraag een offerte aan bij ECC voor de levering van Samsung telefoons,  
typenummers X200, E780 en Z510.  
De offerte krijgt de vorm van een e-mail. 
Het e-mailadres van ECC staat in de leverancierslijst in de uitwerkbijlage. 
 
Van ieder type telefoon wil Shams 50 stuks bestellen. 
Stuur een kopie van de e-mail aan de directeur, directie@Shamswebshop.nl.  
Schrijf de offerte in correct Nederlands in de uitwerkbijlage. 
Gebruik de volgende aanwijzingen. 
 
− Verwijs in de e-mail naar de actieweek in week 24. 
− Geef aan dat het om een offerte gaat. 
− Schrijf dat je een aantrekkelijke korting wilt. 
− Vraag om een levering minimaal 2 weken voor de actieweek. 
− Onderteken met jouw eigen naam en vermeld de naam van de afdeling. 
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1p 4 Shams Webshop heeft op 28 maart een factuur met een totaalbedrag van  
€ 951,75 ontvangen. De afspraak met de leverancier is dat bij betaling binnen  
10 dagen 2% korting voor contant mag worden afgetrokken. 
Hoeveel moet Shams op 9 april betalen? 
A €   932,71 
B €   951,75 
C € 1070,79 
 

2p 5 Een voorbeeld van een betalingsconditie is contant. 
 Noem twee andere betalingscondities. 

 
1p 6 Bekijk de magazijnontvangstbon. 

 
MAGAZIJNONTVANGSTBON Paraaf 

 
Datum 

artikelnummer omschrijving aantal opmerkingen 
10201 Nokia 6060 3 akkoord 
10411 Samsung X200 2 één is beschadigd 
    
 
Er komen goederen binnen. Een medewerker van het Magazijn noteert de 
gegevens van de binnengekomen goederen op de magazijnontvangstbon. 
De magazijnontvangstbon gaat per interne post naar een andere afdeling  
van Shams Webshop. 
Naar welke afdeling gaat de magazijnontvangstbon? 
Naar de afdeling 
A Expeditie 
B Facturering 
C Inkoop  
D Verkoop 
 

1p 7 Shams Webshop ontvangt van een klant een defect artikel retour. 
 Welke handelingen moet de medewerker van het magazijn uitvoeren? 

 Zet in de uitwerkbijlage de kruisjes op de juiste plaatsen. 
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De volgende twee opdrachten horen bij elkaar. 
 

1p 8 Bekijk de voorraadkaart. 
 

VOORRAADKAART
artikelnummer: 40501 
omschrijving: Tom Tom Mobile 5 
                      Bluetooth navigatie  

besteleenheid:          2 
minimumvoorraad:    5 
maximumvoorraad: 20 
Bij bestelling aanvullen tot de 
maximumvoorraad. 

datum omschrijving bij af saldo 

01-04-08 saldo  3 

   

    

    
 
Het is 8 april.  
De magazijnmedewerker geeft een bestelopdracht, omdat er een voorraadtekort 
is. 

 Hoeveel stuks moet de afdeling Inkoop bestellen? 
 Schrijf de berekening op. 
 

2p 9 De inkoopprijs van artikel 40501 bij leverancier ECC is € 160,00 per stuk.  
 Vul voor de magazijnmedewerker in de uitwerkbijlage het bestelformulier in. 

 
1p 10 De inkoopprijs van de Tom Tom Mobile 5 Bluetooth Navigatie is € 160,00 

exclusief 19% btw. 
Shams Webshop berekent een winstopslag van 22,9% over de inkoopprijs. 

 Hoeveel is de verkoopprijs, exclusief btw, van een Tom Tom 5 Bluetooth 
Navigatie? 

 Schrijf de berekening op. 
 

2p 11 Een klant koopt via Shams Webshop twee Route 66 Navigatiesystemen. 
De verkoopprijs is € 158,82 exclusief btw per stuk. 
De rembourskosten zijn € 9,50 inclusief btw. 

 Hoeveel moet de klant betalen als hij de goederen onder rembours wil 
ontvangen? 

 Schrijf de berekening op. 
 

1p 12 Shams Webshop wil tijdelijk meer artikelen in voorraad hebben voor de 
webwinkel.  
Waar moet de magazijnmedewerker dan voor zorgen? 
De magazijnmedewerker moet zorgen dat er 
A meer artikelen dan de minimumvoorraad zijn. 
B meer artikelen dan de maximumvoorraad zijn.  
C minder artikelen dan de minimumvoorraad zijn. 
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1p 13 Shams Webshop stuurt een creditfactuur naar een klant. 
In welke kolom wordt het factuurbedrag op de debiteurenkaart geboekt? 
A debet 
B credit 
C geen van beide 
 

1p 14 Op welke grootboekrekening staat het totaal van de openstaande posten van de 
klanten?  
A Debiteuren  
B Crediteuren 
C Eigen vermogen 
 

1p 15 Shams Webshop stuurt een creditverkoopfactuur naar een debiteur. 
Wat gebeurt er met de vordering op deze debiteur? 
De vordering op de debiteur 
A blijft gelijk 
B wordt meer 
C wordt minder  
 

1p 16 Shams Webshop ontvangt een creditfactuur 
Van wie is deze factuur afkomstig? 
A van een debiteur 
B van een deurwaarder 
C van een leverancier 
 
De volgende twee opdrachten horen bij elkaar. 
 

2p 17 Shams Webshop ontvangt onderstaande offertes van 20 mobiele telefoons type 
Nokia N80 Silver Black. 
De belangrijkste gegevens zijn hieronder in een tabel gezet. 
Bekijk de tabel. 
 

offerte 1   Belstore offerte 2   Telpoint Benelux 
prijs per stuk: 
korting: 
levering: 
betaling:  

€ 235,00 
10,5 % 
franco 
binnen 14 dagen 

prijs per stuk: 
korting: 
vrachtkosten:  
betaling:  

€ 240,00 
12 % 
€ 5,00 
binnen 30 dagen 

 
 Bereken de totaalprijs van elke offerte. Zet de berekeningen en de 

totaalprijzen overzichtelijk in de uitwerktabel in de uitwerkbijlage. 
 

1p 18 Welke offerte adviseer je Shams Webshop? Leg je antwoord uit. 
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1p 19 Shams Webshop hanteert 10% korting bij een bestelling van minimaal 30 stuks. 
Hoe berekent een medewerker van Shams de prijs per stuk wanneer er  
30 stuks worden besteld? 
A de totaalprijs min de korting 
B de totaalprijs min de korting gedeeld door het aantal stuks 
C de totaalprijs plus de korting 
D de totaalprijs plus de korting gedeeld door het aantal stuks   
 

1p 20 De afdeling Expeditie gebruikt pakbonnen bij de verzending van pakjes. 
Wat doet de afdeling Expeditie met de pakbon? 
De pakbon wordt 
A afzonderlijk van de goederen naar de klant verzonden. 
B in of op het pakje mee verpakt. 
C opgeborgen in het archief. 
D teruggegeven aan de afdeling Verkoop.  
 

1p 21 Een medewerker van Shams Webshop haalt een artikel uit het magazijn. 
Er is nu één artikel minder aanwezig. 
Waarop wordt dit genoteerd?  
A op de klantenkaart 
B op de leverancierskaart 
C op de magazijnkaart 
D op de vrachtbrief 
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3p 22 Shams Webshop heeft goederen geleverd aan de Gemeente Woerden. 
Bekijk onderstaande magazijnopdrachtenbon. 
 

MAGAZIJNOPDRACHTENBON 

Debiteurnummer:   
1300.309 

Contactpersoon: 
 

Naam: 
Gemeente Woerden 

Verkoopordernummer: 
V-08-069 

Adres: 
Blekerijlaan 14 

 

Postcode en woonplaats: 
3447 GR  WOERDEN 

 

AFDELING VERKOOP MAGAZIJN

artikel-
nummer 

aantal artikelomschrijving prijs per 
eenheid 

totaal geleverd 

10412 5 Samsung 
E780  €  175,63 € 878,15       5 

      

      

goederenbedrag
 

€ 878,15 

korting                      2 %     
 
administratiekosten  0 % 

 
bedrag                      ……………. 

vrachtkosten 
 

 €   

paraaf verkoop: 
 

 
 

paraaf 
magazijn: 
 

 
 

paraaf 
expeditie: 
 

 
 

paraaf 
facturering: 

paraaf boekhouding: 

 
 Maak de verkoopfactuur in de uitwerkbijlage. 

 De factuurdatum is 8 april 2008 en het factuurnummer VF 08-069. 
 Gebruik de gegevens van de magazijnopdrachtenbon. 
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1p 23 Een klant van Shams Webshop bestelt een partij mobiele telefoons op rekening. 
De afdeling Verkoop neemt de order in behandeling. 
Op welke kaart noteert de medewerker van de afdeling Verkoop de bestelling? 
De medewerker noteert de bestelling op de 
A debiteurenkaart. 
B klantenkaart. 
C leverancierskaart. 
D voorraadkaart. 
 

2p 24 Bekijk het volgende Postbankafschrift van Shams Webshop. 
 

 

Afschrift Zakelijke Girorekening 

Datum Girorekening Pag. Volgnr. 

 
 

08-04-2008 7438226 1 8 

Vorig saldo 

10.000,00 
Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven 

450,00 63,75 
Nieuw saldo 

9.613,75 

 ****226 
Shams Webshop 
Weverstraat 4A 
6811 EL  ARNHEM 
 

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

2 april 
4 april 

OV 
OV 

06
07

Bas Bons Factnr. 08-221 
ECC, factuur F-23  

14454992
328234589

 
450,00 

63,75

    
    
    
Postbank.nl/zakelijk                  Girofoon 0900 0533 Klantenservice 020 565 50 10 
Overal en altijd inzicht in uw 
bankzaken via internet. Kijk op 
postbank.nl/zakelijk  

Actueel saldo en af- en 
bijschrijvingen 

Op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

  

 
 Noteer het overgemaakte bedrag op de debiteurenkaart van Bas Bons en vul 

ook het nieuwe saldo in. 
 



 800015-1-638o 9 lees verder ►►►

3p 25 Bekijk onderstaande factuur. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Weverstraat 4a 
6811 EL Arnhem 
tel.(026) 351 47 54 
fax: (026) 351 56 55 
mobiel (06) 28 34 52 17 
BTW nummer NL 8099.70.946.B01 
ABN AMRO bank: 38.44.56.503 
Postbank: 7438226 
 

Factuurnummer: VF-08-067 
Factuurdatum:  3 april 2008 
Debiteurnummer: 1300.311 

De Beus 
Zutphensestraat 9 
6971 EE  BRUMMEN 

FACTUUR  

artikelnummer aantal 
geleverd 

omschrijving eenheidsprijs 
in € 

totaal netto 
in € 

10201 15 Nokia 6060 79,83 1.197,45

20101 15 Nokia HDW-3 
Bluetooth Headset 

39,49 592,35

     

  totaalbedrag goederen: 1.789,80

  korting  …. %:  

  administratiekosten:  

  vrachtkosten:  

  btw (19%) over €: 107,39

  factuurbedrag: 1.899,19

 

 
Betalen binnen 8 dagen. Bij betaling s.v.p. factuur- en debiteurnummer vermelden. 
 
 
Op al onze verkopen, leveranties en dienstverleningen zijn onze bepalingen van toepassing, welke gedeponeerd 
zijn bij de K.v.K. onder nummer 27199853. Deze bepalingen zijn ter inzage en gratis verkrijgbaar in ons bedrijf. 

 
 Controleer alle berekeningen. 

 Vul in de uitwerkbijlage de kolom controle berekening in. 
 Vul ook in of de bedragen in de factuur juist of onjuist zijn. 
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1p 26 Regelmatig controleert een medewerker van Shams Webshop of alle rekeningen 
door de klanten betaald zijn. 
Waar staat in de administratie informatie over betalingsachterstanden van de 
klanten? 
A op de crediteurenkaarten 
B op de klantenkaarten 
C op het overzicht openstaande posten 
D op het overzicht van de balans 
 

1p 27 Een medewerker van Shams Webshop stuurt een aanmaning naar een klant. 
Waarom stuurt deze medewerker een aanmaning? 
A De klant heeft een betalingsachterstand bij Shams Webshop.  
B De klant heeft een creditnota ontvangen van Shams Webshop. 
C De klant heeft een vrachtbrief ontvangen van Shams Webshop. 
 

1p 28 Shams Webshop ontvangt een factuur (VF-2035).  
Welke afdeling gaat als eerste deze factuur controleren? 
A de afdeling Boekhouding 
B de afdeling Inkoop  
C de afdeling Magazijn 
D de afdeling Verkoop 
 

1p 29 De afdeling Magazijn van Shams Webshop ontvangt een partij goederen van 
leverancier Belstore. Er is echter meer geleverd dan besteld.  
Met welke afdeling neemt de medewerker van de afdeling Magazijn als eerste 
contact op? 
met de afdeling 
A Inkoop van Belstore 
B Inkoop van Shams Webshop  
C Verkoop van Belstore 
D Verkoop van Shams Webshop 
 

1p 30 De afdeling Magazijn van Shams Webshop constateert dat de voorraad onder 
de minimumvoorraad is.  
Wat moet deze afdeling vervolgens doen? 
A contact opnemen met de leverancier 
B contact opnemen met de vertegenwoordiger  
C een bestelbon invullen 
D een intern bestelformulier invullen 
 

1p 31 Een klant van Shams Webshop reclameert: er zijn 9 artikelen gefactureerd en 
maar 8 ontvangen volgens bestelling.  
Wat is de juiste administratieve handeling van Shams om deze fout te 
herstellen? 
A de klant melden dat het verschil verrekend wordt bij een volgende bestelling 
B een creditverkoopfactuur sturen voor één artikel  
C nog een artikel sturen zodat de factuur correct is 
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1p 32 Shams Webshop ontvangt een factuur van een leverancier.  
Hoe moet Shams Webshop deze factuur boeken? 
A debet op de rekening Debiteuren 
B debet op de rekening Crediteuren 
C credit op de rekening Debiteuren 
D credit op de rekening Crediteuren 
 

1p 33 De saldilijst debiteuren van Shams Webshop geeft een bedrag van € 8.400,50 
aan.  
Wat betekent dit voor Shams Webshop? 
Er moet in totaal nog € 8.400,50 worden 
A betaald aan de debiteuren. 
B betaald aan de crediteuren. 
C ontvangen van de debiteuren.  
D ontvangen van de crediteuren. 
 

1p 34 Shams Webshop levert een klant goederen zonder de vrachtkosten in rekening 
te brengen.  

 Hoe heet deze leveringsconditie? 
 

1p 35 Shams Webshop betaalt de vrachtkosten voor de klant wanneer het bedrag van 
de bestelling boven de € 500,00 is. 

 Wat is hiervan de reden? 
 

1p 36 Waarom bewaart de afdeling Verkoop de kopie-factuur en niet de originele 
factuur? 
 

1p 37 De afdeling Magazijn van Shams Webshop maakt gebruik van de volgende 
formulieren: 
 
− pakbon 
− vrachtbrief 
− magazijnafgiftebon 
− magazijnopdrachtenbon 
 

 Zet deze formulieren in de volgorde van gebruik bij een verkoop van 
goederen. 

 
1p 38 Noem een voordeel voor de leverancier bij voorfactureren. 

 
1p 39 Naar aanleiding van een offerte bestelt Shams Webshop diverse artikelen.  

Bij de bestelling blijkt dat de leverancier de prijzen inmiddels heeft aangepast.  
Welk soort offerte heeft Shams gekregen? 
A offerte vast mits onverkocht  
B vaste offerte 
C vrijblijvende offerte  
 

1p 40 Shams Webshop plaatst een inkooporder bij Belstore.  
 Welk formulier krijgt Shams van leverancier Belstore? 
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1p 41 Shams Webshop wil dat zijn klanten zo snel mogelijk betalen. 
Op welke manier kan Shams Webshop dit bereiken? 
A Shams berekent minder vrachtkosten. 
B Shams geeft korting voor contant op de factuur. 
C Shams verrekent kwantumkorting in de factuur. 
 

2p 42 Shams Webshop heeft regelmatig te maken met betalingsvoorwaarden en 
leveringsvoorwaarden van leveranciers. 

 Geef in de tabel door middel van een kruisje in de juiste kolom aan om welk 
soort voorwaarden het gaat. 

 
1p 43 Een medewerker van Shams Webshop controleert een inkoopfactuur en geeft 

toestemming het factuurbedrag te betalen. 
Naar welke afdeling stuurt de afdeling Inkoop deze factuur? 
A de afdeling Boekhouding 
B de afdeling Expeditie 
C de afdeling Facturering 
D de afdeling Verkoop 
 
De volgende twee vragen horen bij elkaar. 
 

2p 44 Bekijk de voorraadkaart. 
 

VOORRAADKAART
artikelnummer: 40502 
omschrijving: Route 66 Mobile 
      Europa Navigatie 
 

besteleenheid: 2 
stelling: 2 
minimumvoorraad: 5 
maximumvoorraad: 20 
inkoopprijs: € 130,00 
Bij bestelling aanvullen tot de 
maximumvoorraad. 

datum ordernummer bij af saldo 

01-04-08 in voorraad     3 

03-04-08 IO 1569  16  19 

05-04-08 VF 3449  10   9 

07-04-08 VF 3452    8   1 
 

 Geef twee argumenten waarom Shams Webshop bij dit artikel werkt met  
 een maximumvoorraad. 
 

1p 45 Welk formulier heeft de afdeling Magazijn van Shams Webshop nodig om een 
bestelling te plaatsen? 
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1p 46 Shams Webshop heeft goederen ontvangen. De afdeling Magazijn controleert 
de binnengekomen pakbon.  
Naar welke afdeling gaat deze gecontroleerde pakbon? 
naar de afdeling 
A Boekhouding 
B Expeditie 
C Facturering 
D Inkoop 
 

1p 47 Bekijk de voorraadkaart. 
 

VOORRAADKAART
artikelnummer: 20103 
omschrijving: Motorola HS 815 
      Bluetooth Headset 

besteleenheid: 3 
stelling: 14 
minimumvoorraad: 5 
maximumvoorraad: 15 
Bij bestelling aanvullen tot de 
maximumvoorraad. 

datum ordernummer bij af saldo 

01-04-08 in voorraad   13 

04-04-08 VF 3447  9   4 

05-04-08     

     
 
Hoeveel moet Shams op 5 april bestellen? 
A   0 stuks 
B   3 stuks 
C   9 stuks 
D 11 stuks 
 

1p 48 De klanten van Shams Webshop kunnen de artikelen thuisbezorgd krijgen. 
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.  

 Hoe heet deze leveringsconditie? 
 

1p 49 Een klant plaatst een order. De afdeling Verkoop geeft aan dat de artikelen 
klaargezet moeten worden. 
Welk formulier gebruikt men hiervoor? 
A een factuur 
B een magazijnopdrachtenbon 
C een orderbevestiging 
D een vrachtbrief 
 

1p 50 Nadat klanten besteld hebben, stuurt Shams Webshop meteen een e-mail met 
daarin een factuur. Na betaling levert Shams de artikelen bij de klant. 

 Hoe heet het systeem van factureren dat Shams hier toepast? 
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1p 51 Welk formulier moet je erbij hebben als je een verkoopfactuur opstelt? 
 

1p 52 Een vaste klant van Shams Webshop bestelt 20 mobiele telefoons, type 
Samsung X200. 
Deze bestelling is inmiddels per e-mail gefactureerd. 
Niet lang daarna geeft deze klant aan af te willen zien van 5 van deze mobiele 
telefoons. Shams gaat hiermee akkoord en levert 15 mobiele telefoons. 

 Welk formulier stuurt Shams op om deze klant tegemoet te komen? 
 

1p 53 Bekijk het overzicht met artikelgroepen. 
 
artikelgroep  inkoopwaarde 

exclusief btw   
in € 

telefoons 14.090,50
diversen 3.452,40
opladers en carkits 1.105,20
accessoires 824,00
 
totale waarde 19.472,10
 
Een medewerker van de afdeling Boekhouding van Shams Webshop wil het 
totaal van deze lijst vergelijken met een grootboekrekening op de 
kolommenbalans. 

 Welke grootboekrekening raadpleegt deze medewerker? 
 

1p 54 Een medewerker van Shams Webshop wil een overzicht maken van de schulden 
aan leveranciers. 

 Welk overzicht kan deze medewerker maken? 
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1p 55 Bekijk de debiteurenkaart. 
 

DEBITEURENKAART 

debiteurnummer: 1300.311 

 
 
 
 
 
 e-mail: 

naam:  
De Beus 

postcode en woonplaats: 
6971 EE  BRUMMEN 

straat: 
Zutphensestraat 9 

telefoon: 
(0575) 566271 

 mutatie saldo 

datum omschrijving debet € credit € € 

01-04-08 Saldo 880,00  880,00 

05-04-08 VF 3445    

   

 
Shams Webshop wil verkoopfactuur 3445 met een factuurbedrag van € 450,00 
boeken in bovenstaande debiteurenkaart. 
In welke kolom op de debiteurenkaart wordt het bedrag van € 450,00 geplaatst? 
A credit-kolom 
B debet-kolom 
C saldo-kolom 
 


