
Voorbereidende opgaven havo

Examencursus
bedrijfseconomie

Tips:

– Maak de voorbereidende opgaven voorin in een van de A4-schriften die je gaat
gebruiken tijdens de cursus.

– Als een opdracht niet lukt: geen probleem, op de cursus helpen we je verder! Werk de
vraag uit tot waar je kunt en ga verder met de volgende opdracht.

Veel succes!
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Opgaven

Carlos (18 jaar) doet dit jaar eindexamen. Zijn grote droom is om hierna een
telefoonhoesjes webshop op te richten, waarmee hij allerlei producten gaat verkopen.
Deze wil hij graag zelf oprichten, want werken voor een ander ziet hij niet zitten.

1 Geef zowel een financiële als niet-financiële reden waarom Carlos zou kiezen voor een
eigen bedrijf in plaats van in dienst treden bij een al bestaande webshop.

Zodra Carlos zijn examen heeft gehaald gaat hij aan de slag met het oprichten van zijn
eigen webshop. Om een goed beeld te krijgen van de markt waarin hij opereert zoekt hij
naar informatie over zijn concurrenten. Hij stuit op de onderstaande gegevens.

figuur 1 Marktaandeel afzet van Nederlandse telefoonhoesjes - webshops
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figuur 2 Marktaandeel omzet van Nederlandse telefoonhoesjes - webshops in 2017
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Het valt Carlos op dat koop.nl in figuur 1 een veel lager marktaandeel (4,1%) heeft dan in
figuur 2 (47%).

2 Geef hiervoor een verklaring.
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3 Hoeveel procent lager is het marktaandeel van koop.nl in figuur 1 (in 2017) dan het
marktaandeel in figuur 2?

De totaalomzet van de telefoonhoesjes markt bedroeg in 2017 € 125.000.000. Carlos
heeft opgezocht dat koop.nl toen een gemiddelde verkoopprijs had van € 40.

4 Wat was in 2017 de afzet in aantal telefoonhoesjes van koop.nl?

Carlos heeft er vertrouwen in dat zijn webshop een voldoende groot marktaandeel kan
veroveren in deze markt. Wel realiseert Carlos zich dat hij in zijn eentje niet voldoende
vermogen kan inbrengen in het bedrijf. Hij wil daarom een goede vriend, Johannes,
betrekken bij zijn webshop. Johannes ziet dit wel zitten. Ze zijn er echter nog niet over uit
of een vof of bv een geschikte rechtsvorm voor hun bedrijf is.

5 Wat betekent het voor het aantrekken van vermogen als Carlos en Johannes kiezen voor
de rechtsvorm bv in plaats van vof?

6 Geef zowel een voordeel als een nadeel voor de keuze van bv als rechtsvorm ten
opzichte van vof.
N.B. het aantrekken van vermogen kan niet gebruikt worden als voor- of nadeel.

Carlos en Johannes hebben ook een aantal verwachtingen voor de komende jaren. Deze
informatie vind je in informatiebron 1.

7 Bereken of Carlos en Johannes bij het verwachte aantal verkochte telefoonhoesjes hun
totale uitgaven in 2018 en 2019 kunnen betalen.

Informatiebron 1

Carlos en Johannes verwachten pas in 2019 telefoonhoesjes te kunnen verkopen.
Het jaar 2018 zal namelijk volledig gebruikt worden om telefoonhoesjes te ontwerpen
en dat zijn dan hun enige uitgaven. Vanaf 2019 zal er niet meer ontworpen worden; in
dit jaar zullen de uitgaven bestaan uit inkopen en reclames.

Carlos en Johannes verwachten 80.000 telefoonhoesjes te verkopen.

De standaard telefoonhoesjes worden verkocht voor een gemiddelde prijs van € 8,00.
Carlos en Johannes verkopen ook premium telefoonhoesjes. Deze verkopen zij voor
gemiddeld € 25,00.

Naar verwachting zal 25% van de verkoop bestaan uit premium telefoonhoesjes.

Naast een keuze uit premium of standaard telefoonhoesjes kunnen klanten ook
extra’s kopen. Dit zijn bijvoorbeeld een zaklamp verwerkt in het telefoonhoesje of
glitters op de buitenkant. Gemiddeld kopen 15% van alle klanten van dergelijke
extra’s. Zij zijn hier gemiddeld € 15 per telefoonhoesje aan kwijt.

Carlos en Johannes zullen de volgende uitgaven doen:
– Ontwikkeling telefoonhoesjes € 25.000 per maand
– Inkopen € 30.000 per maand
– Reclame € 80.000 per jaar

Ter afsluiting

Je hebt de voorbereidende opgaven af, dat is een goed begin van je cursus. Om straks
gericht de uitdagingen van bedrijfseconomie aan te pakken kan je vast opschrijven
welk(e) onderwerp(en) jij lastig vindt en waarom. Dit zorgt ervoor dat onze docenten jou
nog gerichter kunnen helpen!
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