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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kruidvat bestaat sinds 1975 en heeft een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt. Slechts 8 jaar na de oprichting werd het 100e filiaal geopend en 
inmiddels telt Nederland 750 vestigingen. In 1992 werd de Belgische markt 
betreden en ook daar behoort Kruidvat met ruim 163 filialen inmiddels tot de 
grote spelers. 
Onder het motto ‘steeds verrassend, altijd voordelig’ is Kruidvat inmiddels de 
onbetwiste marktleider binnen de drogisterijbranche geworden. De Kruidvat-
voordeeldrogisterijen voeren een compleet assortiment traditionele 
drogisterijartikelen op het gebied van persoonlijke verzorging, waarbij een 
belangrijke plaats wordt ingenomen door onder eigen merk gebrachte artikelen. 
De meer dan duizend Kruidvat-producten verheugen zich in een grote 
populariteit die het gevolg is van de hoge kwaliteit in combinatie met het 
bijzonder aantrekkelijke prijsniveau. 
 

1p 1 Wat is het doel van de Warenwet? 
A beschermen van de privacy 
B beschermen van de volksgezondheid 
C beschermen van het milieu 
 

1p 2 Welke instantie controleert of de regels die in de Warenwet staan, worden 
nageleefd? 
A de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
B de Voedsel en Waren Autoriteit 
C het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
D het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 

1p 3 Welke van de onderstaande onderwerpen wordt in de Arbowet geregeld? 
A energiebesparing 
B leerplicht 
C lichamelijke belasting 
D werktijden 
 

1p 4 Kruidvat vindt het belangrijk dat het personeel zich aan de omgangsregels 
houdt. 
Welke van de onderstaande uitspraken over omgangsregels is juist? 
A Omgangsregels zijn door de overheid ingesteld. 
B Omgangsregels zijn vastgelegd in wetten. 
C Omgangsregels zijn tijd- en plaatsgebonden. 
D Omgangsregels worden door de politie gecontroleerd. 
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1p 5 Hieronder zie je drie afbeeldingen die op het etiket van een schoonmaakmiddel 
kunnen voorkomen. 
Welk plaatje geeft aan dat het schoonmaakmiddel een bijtende vloeistof is? 
 
 

 
 A B C 
 

1p 6 Een klant wil gekochte geneesmiddelen ruilen. Kruidvat neemt echter geen 
gekochte geneesmiddelen terug. 
Waarom neemt het Kruidvat de geneesmiddelen niet terug? 
A vanwege de derving die ontstaat 
B vanwege de kosten van het ruilen 
C vanwege hygiënische redenen 
D vanwege wettelijke bepalingen 
 

1p 7 In de functiebeschrijving verkoopmedewerk(st)er bij Kruidvat is het volgende 
opgenomen: 
 
Jij zorgt er immers voor dat er in de schappen voldoende voorraad is en dat je 
klanten zonodig een goed advies kunt geven, of het nu gaat om medicijnen of 
een kleurshampoo. 
 
Een verkoopmedewerker besteedt in de praktijk veel meer tijd aan het bijhouden 
van de voorraad in de winkel dan aan verkoopgesprekken. 
Waarom? 
A Bij Kruidvat geldt voor de meeste producten zelfbediening. 
B Bij Kruidvat is sprake van een smal assortiment. 
C Kruidvat informeert de klanten vooral met het voordeelmagazine. 
D Kruidvat verkoopt steeds meer producten via Internet. 
 

1p 8 Kruidvat is de laatste jaren steeds meer branchevreemde artikelen gaan 
verkopen. Drogisterijartikelen vormen nog steeds het kernassortiment. 
Wat wordt bedoeld met het ‘kernassortiment’? 
Het deel van het assortiment van Kruidvat dat de klant 
A in een impuls koopt. 
B niet op het boodschappenlijstje heeft staan. 
C zeker verwacht aan te treffen. 
D zonder veel na te denken koopt. 
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1p 9 Kruidvat is de laatste jaren steeds meer branchevreemde artikelen gaan 
verkopen.  
Welke gevolgen heeft dit gehad voor het assortiment? 
 
 het totale assortiment is het randassortiment is 
A breder geworden groter geworden 
B breder geworden kleiner geworden 
C smaller geworden groter geworden 
D smaller geworden kleiner geworden 
 

1p 10 Kruidvat verkoopt drogisterijartikelen van diverse merken.  
Tot welke P van de marketing mix hoort de merknaam? 
A personeel 
B plaats 
C prijs 
D product 
 

1p 11 Kruidvat overweegt fitnessapparatuur in het assortiment op te nemen. 
Welke koopkracht is van belang bij het kopen van fitnessapparatuur? 
A gebonden koopkracht 
B netto koopkracht 
C vrije koopkracht  
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Gebruik voor de beantwoording van de vragen 12 tot en met 14 de 
onderstaande informatie. 
 
Het televisieprogramma ‘Kassa’ heeft de prijzen van een aantal 
drogisterijartikelen bij verschillende winkeliers onderzocht. 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de resultaten:

 

 
 

 
1p 12 Een klant koopt een Sanex deoroller, een flacon Andrelon shampoo en een tube 

Aquafresh tandpasta. 
Bij welke winkel is de klant het goedkoopst uit? 
A Bas van der Heijden 
B Boni 
C Dirk van den Broek 
D Kruidvat 
 
 

  Axe San. Andr. Aqua. Zen. Zwit. Niv. Pamp. Wella Tot. 
Boni 2,65 1,89 1,95 1,05 1,75 1,69 0,95 10,95 3,09 25,97
Bas van der Heijden 2,55 1,89 1,03 0,95 1,69 2,89 0,99 10,95 2,69 25,63
Dirk van den Broek 2,55 1,89 1,93 0,97 1,69 2,89 0,99 10,95 2,69 26,55
Hoogvliet 2,49 2,25 1,99 0,95 2,09 2,89 1,09 11,29 2,99 28,03
Konmar 2,69 1,98 1,99 2,19 1,78 2,98 0,98 11,49 2,99 29,07
Jan Linders 2,72 1,95 2,05 1,89 1,85 2,89 1,15 11,89 2,69 29,08
Albert Heijn 2,75 1,99 2,09 2,19 1,89 2,99 1,19 11,49 3,19 29,77
Deen 2,75 1,99 1,99 1,99 1,89 3,32 1,09 11,49 3,29 29,80
Edah 2,69 2,19 1,93 1,99 1,72 3,29 1,09 11,99 2,99 29,88
Plus 2,75 2,25 2,09 1,09 1,89 3,49 1,19 11,99 3,19 29,93
C1000 2,69 2,39 2,09 0,99 1,87 3,59 1,19 11,99 3,19 29,99
Vomar 2,74 2,19 2,08 1,89 2,19 3,39 1,34 11,49 2,99 30,30
Kruidvat 2,75 1,99 2,09 2,19 2,25 3,59 1,19 11,99 3,19 31,23
Dekamarkt 3,25 2,55 2,09 1,99 1,89 3,79 1,09 11,49 3,29 31,43
Super de Boer 2,80 1,99 2,09 2,19 2,29 3,49 1,34 11,99 3,29 31,47
Edah 2,75 2,49 2,09 2,19 1,97 3,65 1,19 11,99 3,19 31,51
Etos 2,85 2,49 2,09 1,10 2,29 2,99 1,29 12,99 3,49 31,58
DeWitKom@rt 3,59 2,89 2,29 1,09 2,59 3,69 1,39 12,49 3,29 33,31
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1p 13 In de les ontstaat naar aanleiding van deze tabel een discussie.  
Jo zegt: ‘Bij Bas van de Heijden ben je voor drogisterijartikelen het goedkoopst 
uit. Van de negen onderzochte artikelen zijn er daar zes het goedkoopst.’ 
Harry zegt: ‘Bij Boni ben je voor drogisterijartikelen het goedkoopst uit. Je 
betaalt er maar € 25,97.’ 
Joke zegt: ‘Bij DeWitKom@rt ben je voor drogisterijartikelen het duurst uit. Je 
betaalt er € 33,31.’  
Mieke zegt: ‘Ik weet het zo net nog niet, het hangt er maar van af welke 
drogisterijartikelen je koopt.’ 
Wie heeft gelijk? 
A Harry 
B Jo 
C Joke  
D Mieke 
 

1p 14 Etos en Kruidvat kwamen in deze prijsvergelijking als dure winkels naar voren.  
Toch kun je voor drogisterijartikelen vaak voordelig bij deze winkels terecht. 
Waarom? 
Bij Etos en Kruidvat kun je 
A bij de drogisterijartikelen veel complementaire artikelen kopen. 
B bij de drogisterijartikelen veel follow-upartikelen kopen. 
C van veel bekende drogisterijartikelen goedkope A-merken kopen. 
D van veel bekende drogisterijartikelen goedkope C-merken kopen. 
 

1p 15 Bij de ontvangst van goederen wordt zowel een kwaliteitscontrole als een 
kwantiteitscontrole uitgevoerd. Hieronder staan enkele voorbeelden van 
controles: 
1 Zijn de juiste artikelen geleverd? 
2 Zijn de juiste aantallen artikelen geleverd? 
3 Zijn er artikelen beschadigd? 
 
 een voorbeeld van 

kwaliteitscontrole 
een voorbeeld van  
kwantiteitscontrole 

A 1 2 
B 1 3 
C 2 2 
D 2 3 
 

1p 16 Bij het opslaan van goederen in het magazijn worden een aantal regels 
gehanteerd.  
Waar in het magazijn zullen de artikelen worden opgeslagen die zeer regelmatig 
worden aangevuld? 
A dicht bij de winkelingang 
B achter in het magazijn 
C midden in het magazijn 
D in de gangpaden 
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1p 17 Bij het opslaan van goederen in het magazijn worden een aantal regels 
gehanteerd.  
Waar in de magazijnstelling zullen pallets met wasmiddel worden opgeslagen? 
A hoog in de stelling 
B laag in de stelling 
C midden in de stelling 
 

1p 18 Volgens de chef is er bij de kleurencartridges sprake van derving. 
Hoe kun je controleren of er sprake van derving is? 
A de administratieve voorraad vergelijken met de minimum voorraad  
B de minimum voorraad vergelijken met de werkelijke voorraad 
C de werkelijke voorraad vergelijken met de administratieve voorraad  
 

1p 19 In het programma ‘Rimpelingen’ werd reclame gemaakt voor een 
antirimpelcrème voor heren van middelbare leeftijd. De volgende dag was er 
veel vraag naar deze crème.  
Als naar een artikel plotseling veel vraag is noemen we dit een 
A aanbieding. 
B rage. 
C trend. 
 
Gebruik voor de beantwoording van de vragen 20 tot en met 22 de 
onderstaande voorraadkaart: 
 
  artikelgroep:  baby   
  artikelsoort:  babyverzorging   
 artikel: babyshampoo  

  voorraadkaart   
  
artikelnummer omschrijving naam leverancier   
  702110 shampoo antiklit 2 in 1 Kruidvat intern   
   maximumvoorraad: 500 
   minimumvoorraad: 100 
 besteleenheid:   50

  datum omschrijving bij af saldo   
  28-03-07 telling   120   
  29-03-07 pakbon 15301 300  420   
  29-03-07 kasstaat K323  160 260   
  31-03-07 kasstaat K324  170 090   

 
1p 20 Op 28 maart moesten nog 300 flacons shampoo worden geleverd. 

Hoeveel bedraagt de economische voorraad op 28 maart? 
A 100 stuks 
B 120 stuks 
C 420 stuks 
D 500 stuks  
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1p 21 Hoeveel flacons moeten er op 31 maart worden besteld? 
A 10 
B 50 
C 400 
D 410 
 

1p 22 Eind maart wordt er geïnventariseerd bij Kruidvat. De getelde voorraad flacons 
shampoo is 85 stuks. 
Hoeveel bedraagt de derving? 
A 5 stuks 
B 15 stuks 
C 35 stuks 
D 85 stuks 
 

1p 23 De voorraad verandert voortdurend en moet regelmatig worden aangevuld. 
Wat bedoelen we in dit verband met de orderfrequentie? 
A Het aantal keren dat in een bepaalde periode wordt besteld. 
B Het aantal klanten dat in een bepaalde periode komt kopen. 
C Het aantal producten dat in een bepaalde periode wordt besteld. 
 

1p 24 Kruidvat heeft deze week de Jil Sander Sun eau de toilette in de aanbieding.  
Er is een kortingsactie voor Jil Sander die luidt: Kruidvat betaalt uw BTW. 
De normale prijs is € 20,00.  
Hoeveel betaal je nu? 
A € 16,20  
B € 16,81  
C € 23,80  
D € 24,69  
 

1p 25 De demak’up reinigingsdoekjes zijn in de aanbieding. Normaal kosten deze 
doekjes per pakje van 25 doekjes € 7,58. Vandaag geldt: 1 + 1 gratis. 
Een klant koopt 4 pakjes. 
Hoeveel kosten deze pakjes omgerekend per pakje van 25 doekjes? 
A € 1,90 
B € 3,79 
C € 7,58 
 

1p 26 Kruidvat heeft nieuwe tafels en stoelen voor de bedrijfskantine aangeschaft. 
De kantineset kostte bij aanschaf € 1.200,-. Per jaar wordt 20% van de 
boekwaarde afgeschreven. 
Wat is de boekwaarde van de kantineset na twee jaar? 
A € 432,- 
B € 480,- 
C € 720,- 
D € 768,- 
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1p 27 Kruidvat heeft ook een nieuw koelmeubel voor de bedrijfskantine aangeschaft. 
Het koelmeubel kostte bij aanschaf € 2.400,-. Per jaar wordt 20% van de 
aanschafwaarde afgeschreven. 
Hoeveel is er aan het einde van het derde jaar in totaal afgeschreven? 
A €    960,00 
B € 1.171,20  
C € 1.228,80  
D € 1.440,00 
 
 
Voor de beantwoording van de vragen 28 en 29 moet je uitgaan van de 
onderstaande informatie: 
 
Uit de krant: 40% winkeldiefstal door eigen personeel 
 
Circa 40% van de winkeldiefstal in ons land komt voor rekening van personeel. 
De schade door deze interne fraude bedroeg in 2007 maar liefst € 190 miljoen. 
In 2006 bedroeg deze schade door winkeldiefstal € 172 miljoen en in 2005 was 
deze schade door winkeldiefstal € 150 miljoen. 
Dit blijkt uit cijfers van het platform Detailhandel die onlangs bekend zijn 
gemaakt. Dit bedrag is onacceptabel hoog, aldus het platform. Interne fraude is 
namelijk niet alleen een forse schadepost maar veroorzaakt ook grote onrust bij 
de medewerkers op de werkvloer. 
 
 

1p 28 Hoeveel bedroeg in 2007 de totale schade door winkeldiefstal in ons land? 
A € 127 miljoen  
B € 285 miljoen  
C € 475 miljoen 
 

1p 29 Hoeveel bedroeg het indexcijfer schade winkeldiefstal eigen personeel voor 
2007 met als basisjaar 2005. 
A 79  
B 110  
C 115  
D 127  
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Gebruik voor de beantwoording van de vragen 30 en 31 de onderstaande 
gegevens: 
 
Tijdens de kerstvakantie was je in Italië. Daar kocht je een afwasborstel met 
automatische sopaanvoer in een winkel. De afwasborstel geeft tijdens de afwas 
steeds een klein beetje afwasmiddel af, zodat je steeds voldoende sop hebt. De 
borstel is nu al een poos in gebruik en doet het nog prima. Jij hebt de rechten op 
de productie en verkoop voor Nederland. Je wilt aan Kruidvat voorstellen de 
borstel in het assortiment op te nemen. Jouw vader heeft via zijn werk contacten 
in Polen. Daar wil men de borstel wel maken.  
 

1p 30 Het bedrijf in Polen kan per jaar 2.500.000 borstels produceren. In 2008 
verwacht je dat er 2.000.000 borstels geproduceerd en verkocht zullen worden. 
De constante kosten van het bedrijf bedragen € 500.000. 
De variabele kosten bestaan uit materiaalkosten en loonkosten. Voor materiaal  
wordt € 0,27 per borstel gerekend en voor loonkosten € 0,03 per borstel. 
Hoeveel bedraagt de kostprijs per borstel in 2008? 
A € 0,44 
B € 0,50 
C € 0,55 
 

1p 31 Voor het vervoer van de borstels naar Nederland is de volgende offerte 
ontvangen: In en uitladen samen € 40. Normale prijs per gereden kilometer  
€ 1,20. Omdat de auto nog een andere partij goederen vervoert, is het 
kilometertarief dat betaald moet worden 40% van het normale tarief. De auto 
rijdt van Nijmegen naar Krakow en terug naar Nijmegen. De afstand Nijmegen 
naar Krakow is 640 kilometer.  
Bereken de totale vervoerskosten van de borstels.  
A € 307,20  
B € 347,20  
C € 614,40  
D € 654,40 
E € 1.536,-  
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Gebruik voor de beantwoording van de vragen 32 tot en met 34 de 
onderstaande gegevens:  
 
De variabele kosten per borstel zijn € 0,40. De totale vaste kosten bedragen       
€ 600.000. De netto verkoopprijs per borstel bedraagt € 0,99.  
Het btw-percentage is 19%. Er worden 2.000.000 borstels verkocht. 
 

1p 32 Hoeveel bedraagt de winst? 
A €    580.000 
B € 1.180.000  
C €    260.000  
D €    860.000  
 

1p 33 Bij welk aantal borstels ligt de break-even afzet? 
A    580.000 
B 1.016.950 
C 1.380.000 
D 1.500.000 
E 2.000.000 
 

1p 34 Hoeveel bedraagt de differentiële kostprijs?  
A € 0,30  
B € 0,40 
C € 0,70  
D € 0,99  
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Gebruik voor de beantwoording van de vragen 35 en 36 de onderstaande figuur. 
 
Omzetontwikkeling branche ten opzichte van totale detailhandel (2000 = 100) 

80

90

100

110

120

130

2000 2001 2002 2003 2004 2005

drogisterijen
totale detailhandel

 
1p 35 De omzet van de drogisterijen bedroeg in 2000 € 2,2 miljard. 

Hoeveel bedroeg afgerond de omzet van de drogisterijen in 2005? 
A € 1,8 miljard  
B € 1,9 miljard  
C € 2,5 miljard  
D € 2,6 miljard  
 

1p 36 Is het aandeel van de drogisterijen in de totale omzet van de detailhandel in de 
periode 2000-2005 gelijk gebleven, gestegen of onveranderd gebleven? 
A gelijk gebleven 
B gestegen 
C onveranderd gebleven 
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Gebruik voor de beantwoording van de vragen 37 tot en met 39 de 
onderstaande tabel. De tabel komt uit ‘branches in detail 2006 van HBD. 
 
Kengetallen omzet, 2005 (exclusief BTW) 
Bron: raming EIM, op basis van CBS-gegevens  
 
  gehele branche 
netto-omzet (per winkel) € 856.000 
omzet in de winkel (per winkel) € 808.900 
omzet in de winkel per m2 wvo €     4.630 
netto-omzet per fte € 191.200 
omzetsnelheid 4,1 
 
De netto-omzet is de totale omzet uit verkoop aan consumenten, bedrijven en 
instellingen vanuit de winkel en via andere kanalen. De omzet in de winkel 
betreft alleen de omzet uit verkoop aan consumenten vanuit de winkel. 
 

1p 37 Met behulp van de tabel kun je de gemiddelde oppervlakte (in m2 wvo) van een 
drogisterij berekenen. 
Hoeveel bedroeg in 2005 de gemiddelde oppervlakte van een drogisterij? 
(afgerond op hele m2) 
A   41 m2 
B 175 m2 
C 185 m2 
 

1p 38 De omzetsnelheid in 2005 bedroeg 4,1. Dit is een stijging ten opzichte van 2000. 
Wat is er in de periode 2000-2005 met de omzetduur gebeurd? 
A gedaald 
B gelijk gebleven 
C gestegen 
 

1p 39 In 2005 bedroeg de inkoopwaarde van de netto-omzet per winkel 68%. 
De omzetsnelheid in 2005 bedroeg 4,1.  
Hoeveel bedroeg in 2005 de waarde van de gemiddelde voorraad? 
A € 141.971 
B € 208.780 
C € 307.030 
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Gebruik voor de beantwoording van de vragen 40 tot en met 42 de 
onderstaande tabel. De tabel komt uit ‘branches in detail 2006 van HBD: 
 
Exploitatiebeeld, 2005 (in % van de netto-omzet, exclusief BTW)  

Bron: raming EIM, o.b.v. CBS-gegevens  

 

  kleinbedrijf 
midden- en 
grootbedrijf totale branche 

netto-omzet 100 100 100 
inkoopwaarde 65 68 68 
brutowinst 35 32 32 
kosten: 26 31 29 
- personeelskosten 10 14 13 
- huisvestingskosten 5 7 6 
- overige kosten 11 10 10 
bedrijfsresultaat 9 1 3 
 

1p 40 De kosten in deze tabel kun je op verschillende manieren indelen 
Waar zijn de huisvestingskosten een voorbeeld van? 
A constante en directe kosten 
B constante en indirecte kosten 
C variabele en directe kosten 
D variabele en indirecte kosten 
 

1p 41 De personeelskosten in procenten van de netto-omzet zijn voor het kleinbedrijf 
lager dan die van het midden- en grootbedrijf. 
Een verklaring hiervoor is dat in het kleinbedrijf 
A de eigenaar vaker meewerkt in de winkel dan in het midden- en grootbedrijf. 
B de personeelsleden gemiddeld jonger zijn dan in het midden- en grootbedrijf. 
C meer parttimers werken dan in het midden- en grootbedrijf. 
 

1p 42 Kruidvat wil een nieuw drogisterijartikel in de winkel gaan verkopen.  
De inkoopprijs van dat artikel bedraagt € 2,39. Kruidvat wil met behulp van de 
gemiddelde cijfers uit de bovenstaande tabel de netto-verkoopprijs berekenen. 
Hoeveel bedraagt de netto-verkoopprijs van het artikel? 
A € 3,15 
B € 3,23 
C € 3,51 
D € 3,67 
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1p 43 De Kruidvatvestiging in Juinen adverteert zo nu en dan samen met de andere 
winkeliers. 
Zo verscheen er enige tijd geleden een grote advertentie in de Juinense krant bij 
gelegenheid van de Jaarmarkt. 
Hoe noemen we deze vorm van reclame?  
A combinatie reclame 
B complementaire reclame 
C coöperatieve reclame 
D ideële reclame 
 

1p 44 Kruidvat in Juinen 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 45 De bedrijfsleider van Kruidvat in Juinen 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 Volkskrant 
B een advertentie in de het regionale dagblad 
C een reclamespotje op de lokale radiozender 
D een reclamespotje op TMF 
 
 
 
 

einde  800015-1-639o* 


