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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

De Groot Cleaning 
 
De Groot Cleaning, gevestigd te Apeldoorn, is een groothandel in 
schoonmaakproducten. 
 

1p 1 In het goederenbeheersysteem van De Groot Cleaning was de voorraad van een 
bepaald artikel op 1 januari 2007 260 stuks. Er worden in 2007 in totaal 1360 
stuks bijgeboekt. Het verbruik in 2007 was 1250. 
Wat is de voorraad van het artikel op 1 januari 2008? 
A   100 
B   160 
C   370 
D 1160 

1p 2 De Groot Cleaning verwerkt alle artikelen in de voorraadadministratie. 
Noem één apparaat waarmee dat met de computer automatisch gebeurt. 
 

1p 3 Henk de Groot, een orderpicker van De Groot Cleaning, moet 20 artikelen met  
artikelnummer 614B verzamelen. Volgens het goederenbeheersysteem zijn er 
nog 15 op voorraad. 
In het magazijn liggen er echter maar 12.  
Geef twee verklaringen hoe dit verschil kan ontstaan. 
 

1p 4 In welke volgorde staan de artikelen op een orderverzamelstaat? 
 

1p 5 Geef het belangrijkste voordeel van het verhogen van de minimumvoorraad. 
 

1p 6 Hieronder is van een aantal schoonmaakartikelen het artikelnummer en het 
aantal in voorraad gegeven. 

Artikelnummer Voorraad 
55454545 36 
54545323 68 
34235555 68 
12334434 27 
13132434 69 

De volgende bij- en afboekingen vinden plaats: 

Artikelnummer Bijboekingen Afboekingen 
55454545  14  21 
54545323   1 4 
34235555  17  81 
12334434  24 22 
13132434  98 167 

Bereken voor elk artikelnummer de huidige voorraad.



 800019-1-633o 3 lees verder ►►►

Gebruik onderstaande gegevens voor het beantwoorden van de vragen 7 t/m 10. 
 
 

Aangekocht zijn door De Groot Cleaning bij Fabrikant Stars: 
200 spuitbussen à  € 2,75 
140 schoonmaakflacons à  € 11,50 
BTW 19% 
Korting 4,5% 

 
 

1p 7 Welk bedrag moet De Groot Cleaning betalen aan Stars?  
 

1p 8 Wat is het werkelijke inkoopbedrag voor de Groot Cleaning, exclusief BTW? 
 

1p 9 De Groot Cleaning verkoopt 150 spuitbussen aan schoonmaakbedrijf 
Van Engelen voor € 3,50 per stuk, exclusief BTW. 
Wat moet schoonmaakbedrijf Van Engelen betalen aan De Groot Cleaning? 
 

1p 10 Wat is de winst voor De Groot Cleaning in deze verkoop? 
 
Voor de zendingen van Stars geldt een garantie. 
Een gedeelte van de garantieregeling is hieronder afgedrukt. 
 
 

9. Garantie 
9.1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in 
dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. 
Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan 
wel terug te nemen tegen creditering van Koper. 
9.2. De garantietermijn beloopt twaalf maanden, ingaande de dag van levering 
aan koper. 
9.3. Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatie- en 
montagewerkzaamheden garandeert Verkoper dat de desbetreffende 
werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht. 
9.4. Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na 
inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens 
Verkoper onverlet. 
9.5. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie 
wordt gedaan, vindt plaats voor rekening en risico van Koper, en na 
voorafgaand overleg met Verkoper. 

 
 

1p 11 De Groot Cleaning heeft de spuitbussen op 11 februari 2008 besteld.  
Op 15 februari 2008 komen ze bij De Groot binnen. 
Op welke datum loopt de garantietermijn af? 
 

1p 12 Aan welke voorwaarde moet door De Groot Cleaning zijn voldaan om aanspraak 
te kunnen maken op de garantie? 
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FRIENDS Logistics 
 
Kirsten is logistiek medewerkster van FRIENDS Logistics. Ze is belast met de 
inkoop en de inkomende en uitgaande goederen. 
 

1p 13 FRIENDS Logistics heeft ook een functie als distributiecentrum. 
Welk van onderstaande schema's geeft de juiste functie van een DC aan? 
(P = Productiebedrijf;  DC = Distributiecentrum;  W = Winkel of filiaal) 

P P P

DC

W W W
A

P P P

DC DC DC

W W W
B

P

DC DC DC

W
C  

 
2p 14 Het DC houdt een voorraadadministratie bij.  

Geef twee redenen waarom dit belangrijk is. 

2p 15 FRIENDS Logistics zorgt voor de centrale inkoop van de goederen. Bij welke 
fabrikant de goederen worden ingekocht hangt af van een aantal aspecten.  
Geef er drie. 
 

1p 16 Een klant 'reclameert' bij FRIENDS Logistics.  
Wat verstaat men onder 'reclameren'? 

1p 17 Er komt een zending binnen bij FRIENDS Logistics. 
De goederen worden opgeslagen in de lege B04-stelling. 
Ieder artikel wordt in een aparte locatie opgeslagen. 
De B04-stelling bestaat uit de volgende locaties: B040101 t/m B042050.  
Ze worden helemaal volgeladen. 
Hoeveel artikelen slaat Kirsten in? 
 

1p 18 Welk document gebruikt Kirsten om de goederen op locatie te zetten? 

 
Excel en Word 

 
In veel bedrijven wordt gewerkt met het tekstverwerkingsprogramma Word en 
het spreadsheet-programma Excel. 

De vragen 19 tot en met 21 gaan over de onderstaande werkbalk Standaard van 
Word. 

 

1p 19 Teken de knop waarop je moet klikken om een bestand op te slaan.
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1p 20 Teken de knop waarop je moet klikken om spaties en tabs zichtbaar te maken. 
 

1p 21 Teken de knop waarop je moet klikken om een afdrukvoorbeeld op het 
beeldscherm te krijgen. 
 
De vragen 22 en 23 gaan over de onderstaande werkbalk Opmaak van Word. 
 

 
 

1p 22 Beschrijf hoe je in Word de tekengrootte van een lettertype kan wijzigen. 
 

1p 23 Teken de knop waarop je moet klikken om een tekst cursief te maken. 
 

1p 24 Wat kan je met de toets op het toetsenbord waarop ‘Del’ staat? 
 

1p 25 Hoe heet de toets van het toetsenbord waarmee je naar een vaste plaats in  
een regel kan springen? 
 

1p 26 Een medewerker controleert op de computer een briefje op taalfouten. 
Hoe heet de functie die je daarvoor kan gebruiken? 
 
De vragen 27 tot en met 32 gaan over het gebruik van Excel. 
 

1p 27 Waar moet je in Excel gegevens invoeren? 
A alleen in de cel zelf 
B alleen in de formulebalk 
C in de cel zelf of in de formulebalk 
 

1p 28 Wat is volgens Excel geen getal? 
A 1.593.186 
B 15 dozen  
C 15,93 
D 193 
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1p 29 In cel A1 staat het getal 10 en in A2 het getal 2. 
In cel A3 wil je de inhoud van A1 delen door A2. 
Hoe ziet de formule eruit? 
A =A1:A2 
B =A1/A2 
C =delen (A1:A2) 
D =delen (A1/A2) 
 

1p 30 Om in Excel een typefout te verbeteren, doe je de volgende handeling: 
A dubbelklik op de cel en verbeter de fout 
B gebruik de opdracht 'Vervangen' uit het menu 'Bewerken' 
C gebruik de F3-toets 
D selecteer de cel en druk op de F4-toets 
 

1p 31 Je ziet hier een opmaak in Excel. 
 

 
 
Welke opmaak heeft cel B3? 
A Arial 16 punten, cursief, gecentreerd, zwart 
B Arial 16 punten, cursief, links uitgelijnd 
C B3, Primavera 
D B3, Primavera 100%, zwart en cursief 
 

1p 32 In de afbeelding bij de vorige vraag staat ook een knop met dit teken: Σ. 
Wanneer gebruik je deze knop? 
 
 

EBT Rotterdam 
 
Bij EBT in Rotterdam komen dagelijks containers binnen uit heel de wereld. Vele 
van deze containers gaan in transito naar bestemmingen buiten Nederland. 
 

1p 33 Moeten er voor de containers die in transito gaan invoerrechten betaald worden 
in Nederland? Verklaar je antwoord. 
 

1p 34 Een container met sigaretten voor Rusland wordt tijdelijk opgeslagen op een 
speciale douanelocatie. 
Hoe heet zo’n opslaglocatie? 
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1p 35 Om de inhoud van een container te controleren wordt deze geopend. Na de 
controle wordt de container verzegeld. 
Wie doet dat? 
A de chauffeur 
B de douane 
C de havenmeester 
D de politie 
 

1p 36 Voor transport over zee wordt een connossement of zeevrachtbrief gebruikt. 
Wat is een ander woord voor connossement? 
A AVC 
B Bill of Lading 
C CIM vrachtbrief 
D CMR 

 
Stevens BV:  groothandel, opslag en transport 

 
1p 37 In het magazijn van Stevens BV gebruikt men verschillende hulpmiddelen. 

Welk van onderstaande transportmiddelen is een stationair transportmiddel? 
A heftruck 
B mobiele kraan 
C steekwagen 
D transportband 
 

1p 38 Wat betekent 'de goederen hebben een vrije locatie'? 
 

1p 39 Noem één reden waarom Stevens BV werkt met standaardmaten voor pallets? 
 

1p 40 Om stukgoederen te vervoeren worden deze bij Stevens BV omgepakt tot 
hanteerbare eenheden. 
Hoe noemt men zo'n eenheid? 
 

1p 41 Stevens BV heeft ook een aparte opslagloods voor volumineuze goederen. 
Wat is kenmerkend voor volumineuze goederen? 
 

1p 42 Een zending dozen wordt geseald op een pallet. 
Wat betekent sealen? 
 
In het magazijn van Stevens BV werkt Kees. Hij gebruikt zowel een heftruck als 
een stapelaar. 
 

1p 43 Wat is het hefvermogen van een stapelaar? 
A de maximale hefhoogte van de stapelaar 
B de minimale hefhoogte van de stapelaar 
C het gewicht dat de stapelaar mag tillen 
D het gewicht van de stapelaar 
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1p 44 Kees heeft een zending klaargezet bij de expeditie. Het is een zending van 4 
pallets met elk 10 dozen. 
Hoeveel colli is dit? 
 

1p 45 In een apart deel van het magazijn heeft Stevens BV ook gevaarlijke stoffen in 
voorraad. 
Wat zijn twee gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen? 
A agressief, breekbaar 
B explosief, brandbaar 
C explosief, breekbaar 
D giftig, bederfelijk 
 

1p 46 Op veel van de goederen bij Stevens BV zit een behandelingsetiket. 
Wat geeft dit etiket aan? 
A de inhoud van de goederen  
B het algemene gevaar van de goederen  
C het land van herkomst van de goederen  
D hoe met goederen moet worden omgegaan 
 

1p 47 Welk etiket moet Kees aanbrengen op een vat waar een infectueuze stof in zit? 
 

   
 
 A B C  
 

1p 48 Stevens BV verzorgt ook op- en overslag voor andere bedrijven. In een van de 
loodsen worden goederen omgepakt als dat nodig is. Een grote zending 'losse 
dozen' wordt omgepakt op pallets. 
De maten van de pallet zijn: 1200 x 1000 x 150 mm (l x b x h).  
De dozen zijn 600 x 400 x 200 mm (l x b x h). 
Hoeveel dozen kunnen er maximaal op 1 pallet als de totale hoogte niet boven 
de 1000 mm mag komen? 
A 15 dozen 
B 16 dozen 
C 20 dozen 
D 24 dozen 
 

1p 49 Stevens BV wil zijn dienstverlening uitbreiden met een opslag voor diepvries en 
gekoelde producten. 
Vanaf welke temperatuur is er sprake van diepvriesproducten? 
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1p 50 Wat zijn twee uitwendig herkenbare tekenen dat bederfelijke goederen niet meer 
te gebruiken zijn? 
A giftig, bederfelijk 
B giftig, inhoud is verkleurd 
C inhoud is zuur, schimmel 
D verpakking staat bol, over de datum 
 

einde  800019-1-633o* 


