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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
BodyTone is een sportcentrum. De ondernemingsvorm van BodyTone is een 
eenmanszaak. De eigenaar van BodyTone is Hendrik de Jager. BodyTone 
bestaat uit een winkel in sportartikelen en een sportzaal waar sportcursussen 
worden gegeven. 
Naast de eigenaar zelf, werken er bij BodyTone vier medewerkers. 
 

1p 1 BodyTone heeft een geautomatiseerd kassasysteem. 
 

 
Dit kassasysteem verschaft de ondernemer veel informatie. Het kassasysteem 
houdt bijvoorbeeld van ieder artikel bij hoeveel er verkocht zijn. 

 Waar kan de ondernemer deze informatie voor gebruiken? 
 

2p 2 Voordat de winkel opengaat, wordt de kassa gebruiksklaar gemaakt. Hiervoor 
moet een aantal handelingen worden gedaan. 

 Noem twee van deze handelingen. 
 

1p 3 BodyTone verkoopt onder andere golfballen. 
 

 
 
Een klant koopt bij BodyTone golfballen. De klant moet € 50,05 afrekenen. De 
klant betaalt met een biljet van 100 euro. Er zit onvoldoende muntgeld in de 
kassa-lade om de klant het wisselgeld terug te geven. 

 Hoe kan de kassamedewerker dit oplossen? 
 

1p 4 De kassa van BodyTone wordt regelmatig afgeroomd. 
Wat is afromen? 
A Het bepalen van de omzet die iedere verkoopmedewerker tot dan toe heeft 

behaald. 
B Het bepalen van de tot dan toe behaalde dagomzet. 
C Het maken van een overzicht van grote bedragen die tot dan toe zijn 

ontvangen. 
D Het teveel aan kasgeld uit de kassa-lade halen. 
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1p 5 Een kassasysteem vervult een aantal functies. Deze functies zijn: de 
beheerfunctie, de bewaarfunctie en de rekenfunctie. 
Welk van deze functies is zowel voor BodyTone als voor de klant van belang? 
A de beheerfunctie 
B de bewaarfunctie 
C de rekenfunctie 
 

1p 6 Bij BodyTone kunnen klanten met contant geld betalen, maar ook met een 
creditcard of pinpas. Als een klant contant betaalt, voert de verkoopmedewerker 
het ontvangen bedrag in de kassa in. Op de display van de kassa verschijnt dan 
het bedrag aan wisselgeld dat de kassamedewerker aan de klant moet geven. 
Hoe moet de kassamedewerker dit bedrag aan de klant geven? 
A Met zo veel mogelijk munten en zo weinig mogelijk bankbiljetten. 
B Met zo weinig mogelijk munten en zo veel mogelijk bankbiljetten. 
C Met zo weinig mogelijk munten en zo weinig mogelijk bankbiljetten. 
 

1p 7 Een klant koopt bij BodyTone een hometrainer en betaalt deze met zijn 
creditcard. 
Bij wie brengt de creditcardmaatschappij voor deze betaling kosten in rekening? 
A alleen bij BodyTone 
B alleen bij de klant 
C niet bij de klant en ook niet bij BodyTone 
D zowel bij de klant als bij BodyTone 
 

1p 8 Veel klanten van BodyTone rekenen de gekochte artikelen af per pinpas. 
 Noem één voordeel van afrekenen per pinpas. 

 
1p 9 Bijna alle artikelen bij BodyTone zijn voorzien van een barcode. 

 

 
 
Wat geven de eerste twee cijfers van de barcode aan? 
A de leverancier van het artikel 
B de prijs van het artikel 
C het artikelnummer van het artikel 
D het land van herkomst van het artikel 



 

 800015-1-641o 4 lees verder ►►►

1p 10 Een klant koopt bij BodyTone een hockeystick. 
 

 
 
De hockeystick kost € 12,45. De klant betaalt met een biljet van tien euro en een 
biljet van vijf euro. Nadat de kassamedewerker de barcode heeft gescand, 
verricht hij de volgende handelingen: 
1 Het opbergen van het ontvangen geld in de kassa-lade. 
2 De kassabon aan de klant geven. 
3 Het wisselgeld aan de klant geven. 
4 De kassa-lade sluiten. 
 
In welke volgorde moeten de handelingen worden uitgevoerd? 
A 1 → 2 → 3 → 4 
B 1 → 3 → 2 → 4 
C 3 → 1 → 2 → 4 
D 3 → 2 → 1 → 4 
 

1p 11 Aan het einde van de dag wordt bij BodyTone de kassa opgemaakt. Er zit een 
bedrag van € 1.345,67 in de kassa. Op de X-bon staat een bedrag van 
€ 1.354,76. 

 Hoe groot is het kasverschil? Geef aan of dit verschil een kastekort of een 
kasoverschot is. 

 
1p 12 Nederland kent drie btw-tarieven. 

Onder welk tarief valt het grootste gedeelte van het assortiment van winkels 
zoals BodyTone? 
A het 0%-tarief 
B het 6%-tarief 
C het 19%-tarief 
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1p 13 BodyTone verkoopt onder andere tennisrackets. 
 

 
 
BodyTone koopt deze tennisrackets in voor € 65,00. De brutowinstopslag is 30% 
van de inkoopprijs. De btw op tennisrackets is 19%. 
Wat is de winkelprijs van een tennisracket, afgerond op hele euro’s naar 
beneden. 
A €   84,50 
B € 100,00 
C € 100,56 
D € 101,00  
 

4p 14 BodyTone koopt voetbalschoenen van het merk Quick bij groothandel 
Dulco B.V. De bruto-inkoopprijs voor BodyTone van deze voetbalschoenen is 
€ 286,20 per paar. BodyTone weet dat de brutowinstopslag voor Dulco B.V. 35% 
van haar inkoopprijs is. De btw op voetbalschoenen is 19%. 

 Wat is de netto-inkoopprijs van één paar voetbalschoenen voor Dulco B.V.? 
Geef ook de berekeningswijze. 
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3p 15 BodyTone ontvangt de volgende factuur. 
 

 
Sport Supply 

Birylaan 60 
8223 GW  Harderwijk 

BodyTone 
Hoofdstraat 16-19 
5319 AX  NULAND 

FACTUUR 

debiteurennummer factuurnummer factuurdatum 

1300.625 40573 26 mei 2008 

aantal omschrijving prijs/stuk totaal 

6 Skeelers, Salomon SB2 90,00 540,00 
4 Skateboard, Tecnica X 110,00 440,00 

  
totaal goederen 980,00 

btw 19% 186,20 
factuurbedrag 1.166,20 

  
  
  

 
 
Bij controle blijkt dat de factuur niet klopt. BodyTone zou namelijk 7,5% korting 
krijgen. 

 Bereken het bedrag aan korting, het btw-bedrag en het factuurbedrag dat op 
de factuur had moeten staan. 

 
2p 16 BodyTone heeft hardloopschoenen in de aanbieding. De normale verkoopprijs 

van de schoenen is € 129,00. De aanbiedingsprijs is € 99,95. 
 Hoeveel procent korting geeft BodyTone op de schoenen? Geef ook de 

berekening. Rond het antwoord af op 1 decimaal. 
 

1p 17 BodyTone voorziet alle artikelen, voordat ze in de winkel geplaatst worden, van 
een PLU-code. 
Met behulp van de PLU-code 
A kan men in het kassasysteem de prijs van een artikel opzoeken. 
B kan men zien hoeveel voorraad er nog van een artikel is. 
C kunnen klanten in de winkel zien wat een artikel kost. 
D worden artikelen op de juiste plek in de winkel gezet. 
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1p 18 Zoals alle winkels, heeft ook BodyTone last van derving. BodyTone probeert 
derving zoveel mogelijk te voorkomen. 

 Wat is derving? 
 

2p 19 BodyTone heeft een klantenkaartsysteem. Bezitters van een klantenkaart krijgen 
bij iedere aankoop punten. De punten worden elektronisch op de klantenkaart 
bijgehouden. De punten geven recht op korting. 

 Noem twee voordelen van een klantenkaartsysteem. 
 

1p 20 Eén van de leveranciers van BodyTone is Fitco B.V. BodyTone heeft bij de 
afdeling Verkoop van Fitco B.V. goederen besteld. De afdeling Verkoop van 
Fitco B.V. stuurt met betrekking tot deze bestelling een formulier naar haar 
afdeling Magazijn. 
Welk formulier is dit? 
A magazijnopdrachtenbon 
B magazijnuitgiftebon 
C pakbon 
D vrachtbrief  
 

1p 21 BodyTone ontvangt regelmatig goederen van haar leveranciers. Bij de goederen 
zit een formulier. Met behulp van dit formulier controleert BodyTone de 
ontvangen goederen. 
Welk formulier is dit? 
A magazijnopdrachtenbon 
B magazijnuitgiftebon 
C orderbevestiging 
D pakbon 



 

 800015-1-641o 8 lees verder ►►►

3p 22 Hieronder staat een factuur van BodyTone. 
 

BodyTone 
Hoofdstraat 16-19 
5319 AX  NULAND 

Chantal de Hoever 
Zeemanstraat 16  
5332 VV Nuland 

Factuur 

factuurnummer factuurdatum 

08-331 02-04-2008 

omschrijving nettobedrag 

Sportcursus BodyTone € 329,70 
 

korting % kortingsbedrag btw % btw-bedrag factuurbedrag

5  19   

 
Op de factuur zijn het kortingsbedrag, het btw-bedrag en het factuurbedrag niet 
ingevuld. 

 Wat is het kortingsbedrag, het btw-bedrag en het factuurbedrag? 
 

1p 23 BodyTone houdt een voorraadadministratie bij. Van het artikel kniebeschermers 
is de minimumvoorraad 14 en de maximumvoorraad 40. 
BodyTone heeft nog 12 kniebeschermers in voorraad. 
Moet BodyTone kniebeschermers bijbestellen? 
A Ja, er moeten 26 kniebeschermers worden bijbesteld. 
B Ja, er moeten 28 kniebeschermers worden bijbesteld. 
C Ja, er moeten 40 kniebeschermers worden bijbesteld. 
D Nee, er zijn nog voldoende kniebeschermers in voorraad. 
 

1p 24 BodyTone heeft met leverancier Sport Supply afgesproken dat goederen franco 
geleverd worden. 
Dit betekent dat 
A de goederen achteraf mogen worden betaald. 
B de goederen bij aflevering moeten worden betaald. 
C de transportkosten van de goederen voor rekening komen van Sport Supply. 
D de transportkosten van de goederen voor rekening komen van BodyTone. 
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1p 25 De winkel van BodyTone heeft aan de voorzijde een etalage. 
Wat is de belangrijkste functie van een etalage? 
A De aandacht trekken van klanten zodat deze naar binnen komen. 
B De klant de mogelijkheid bieden om buiten al een keuze te maken. 
C Het aantrekkelijker maken van het winkelgebied. 
 

4p 26 BodyTone overweegt fietscomputers in haar assortiment op te nemen. 
 

 
 
BodyTone heeft bij twee leveranciers, Sport Supply en De Fietsgroothandel, een 
offerte gevraagd voor de levering van 50 fietscomputers. 
Bij Sport Supply kosten fietscomputers € 14,33 per stuk en krijgt BodyTone 2% 
korting. 
Bij De Fietsgroothandel kosten 50 fietscomputers € 14,00 per stuk.  
De Fietsgroothandel geeft geen korting. 

 Wat is het verschil in offerteprijs tussen deze twee leveranciers? Geef ook 
de berekening. 

 
1p 27 Eén van de leveranciers van BodyTone geeft bij betaling binnen acht dagen  

2% korting. 
 Waarom doet deze leverancier dit? 

 
2p 28 BodyTone levert wedstrijdballen aan de voetbalverenigingen in de omgeving. 

De minimumvoorraad ballen is 30 stuks. De maximumvoorraad ballen is  
150 stuks. De besteleenheid is 5 stuks. 
Op 20 juni heeft BodyTone 40 ballen in voorraad. Op 21 juni verkoopt BodyTone 
16 ballen. 

 Bereken het aantal besteleenheden dat besteld moet worden. 
 

1p 29 BodyTone is gevestigd in een klein plaatsje net buiten de stad 
’s Hertogenbosch. Een voordeel voor BodyTone van deze vestigingsplaats is dat 
klanten er makkelijker kunnen parkeren dan in de stad. 

 Noem nog één mogelijk voordeel voor BodyTone van deze vestigingsplaats 
boven vestiging in de stad. 

 
1p 30 Noem één mogelijk nadeel voor BodyTone van deze vestigingsplaats boven 

vestiging in de stad. 
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1p 31 Een kenmerk van het verkoopsysteem van BodyTone is dat 
verkoopmedewerkers, als klanten de winkel binnen komen, direct een 
verkoopgesprek met de klanten beginnen. 
Welk verkoopsysteem hanteert BodyTone? 
A bediening 
B semi-zelfbediening 
C zelfbediening 
 

1p 32 BodyTone breidt haar assortiment uit met sportschoenen. 
 

 
 
Welk instrument van de marketingmix past BodyTone toe als ze haar 
assortiment uitbreidt? 
A plaats 
B prijs 
C product 
D promotie 
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1p 33 BodyTone biedt een hometrainer aan van € 1.149,00 voor € 999,00. 
 

 
 
Welk marketinginstrument past BodyTone hier toe? 
A plaats 
B presentatie 
C prijs 
D product 
 

1p 34 Van een nieuw type sportschoen heeft BodyTone de brutoverkoopprijs berekend 
op € 201,56. BodyTone wil van deze prijs een psychologische prijs maken. 

 Maak van deze prijs een psychologische prijs. 
 

1p 35 De marketing van BodyTone is afgestemd op haar doelgroep. 
Wat is een doelgroep? 
A Een groep (mogelijke) klanten waar de onderneming zich op richt. 
B Een groep gebruiksverwante artikelen. 
C Een groep ondernemingen die gezamenlijk inkoopt. 
 

1p 36 BodyTone heeft een nieuw logo laten maken. BodyTone wil hiermee de 
herkenbaarheid van de winkel voor haar klanten vergroten. 
Wat is een logo? 
A een beeldmerk 
B een huisstijl 
C een winkelmerk 
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1p 37 BodyTone heeft onderzoek laten doen naar het imago van de winkel. 
Wat wordt bedoeld met imago? 
A de huisstijl van de winkel 
B de naamsbekendheid van de winkel 
C het beeld dat de eigenaar van BodyTone van de winkel heeft 
D het beeld dat de klanten van de winkel hebben 
 

1p 38 BodyTone besteedt veel aandacht aan de winkelinventaris. Deze moet qua 
kleur, vorm en uitstraling een bijdrage leveren aan een goede marketingmix. 
Tot welk instrument van de marketingmix behoort de winkelinventaris? 
A personeel 
B plaats 
C presentatie 
D promotie 
 

1p 39 BodyTone verkoopt een aantal specialty goods. 
Wat is kenmerkend klantengedrag bij de aankoop van specialty goods? 
A De klant bereidt zich zeer goed voor op de aankoop. 
B De klant besteedt weinig aandacht aan de aanschaf van deze artikelen. 
C De klant koopt deze artikelen bijna dagelijks. 
D De klant koopt deze artikelen in een impuls. 
 

1p 40 Eén van de taken van de verkoopmedewerkers bij BodyTone is spiegelen. 
Wat is spiegelen? 
A artikelen in het schap naar voren halen 
B artikelen in het schap op ooghoogte plaatsen 
C artikelen in het schap plaatsen 
D artikelen in het schap rechtzetten  
 

1p 41 Sommige artikelen in het assortiment van BodyTone zijn rage-artikelen. 
Wat zijn rage-artikelen? 
A artikelen die impulsief worden gekocht 
B artikelen die lange tijd in de mode zijn 
C artikelen die op een bepaald moment sterk in de mode zijn 
D artikelen met een lage prijs 
 

1p 42 BodyTone verkoopt een aantal impulsartikelen. 
Wat is de beste plaats in de winkel om impulsartikelen te presenteren? 
A achter in de winkel 
B bij de kassa 
C in het midden van de winkel 
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1p 43 BodyTone heeft een actie met tennisballen. Bij de tennisballen hangt een bord 
met de tekst: Bij aankoop van 3 ballen, 1 bal gratis! 
Welk marketinginstrument past BodyTone hier toe? 
A plaats 
B presentatie 
C prijs 
D promotie 
 

1p 44 Twee keer per jaar geeft BodyTone een folder uit met alle artikelen uit het 
assortiment. Deze folder wordt naar alle vaste klanten verstuurd. 
Welk marketinginstrument past BodyTone hier toe? 
A plaats 
B presentatie 
C prijs 
D promotie 
 

1p 45 BodyTone heeft het assortiment uitgebreid met een nieuwe productgroep: de 
productgroep watersportartikelen. 
Het assortiment van BodyTone is hierdoor 
A breder geworden. 
B dieper geworden. 
C smaller geworden. 
D ondieper geworden. 
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