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bedrijfseconomie HAVO 2020-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 11  
 

onderdeel a verdienmodel ……….  
onderdeel b verdienmodel ……….  
onderdeel c verdienmodel ……….  
saldo totale verwachte ontvangsten minus afdrachten 
(aan reisbureau en busmaatschappij) voor een verblijf in 
juni 2021 (a + b + c)  

 
 

….……. 
 

berekeningen: 
 
onderdeel a 
verdienmodel 

 
 
 
 
 
 

onderdeel b 
verdienmodel 

 
 
 
 
 
 

onderdeel c 
verdienmodel 

 
 
 
 
 
 

 

Naam kandidaat ___________________________  Kandidaatnummer ____________    
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saldo totale verwachte ontvangsten minus 
afdrachten (aan reisbureau en 
busmaatschappij) voor een verblijf in juni 2021 
(zie vraag 11) …………  
saldo totale verwachte ontvangsten minus 
afdrachten (reisbureau en busmaatschappij) 
voor een verblijf in juli en augustus 2021 482.123,50    
saldo totale verwachte ontvangsten minus de 
afdrachten (reisbureau en busmaatschappij) 
voor een verblijf in de maanden juni, juli en 
augustus 2021  

 
 

…………. 
 

totaal verwacht financieringsbedrag  
(zie informatiebron 2) 

  
………… 

totaal verwacht investeringsbedrag in de 
periode 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021 

  
1.150.000 

 
Conclusie: Dinand zal zijn plan voor de overname en de verbouwing van 
de camping wel / niet (streep het onjuiste antwoord door) doorzetten, 
omdat 
 ...............................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................  
 
 
berekening: 
 
totaal verwacht financieringsbedrag  
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 17  
balansmutaties met betrekking tot de aflossing van de banklening  

(getallen x € 1) 
debet   credit 

mutatie (+/-) 
Liquide middelen ─ 2.000 Banklening ─ 2.000 
 
 

balansmutaties met betrekking tot de interestkosten van de 
banklening (getallen x € 1) 

debet   credit 
mutatie (+/-) 

……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
 
 

balansmutaties met betrekking tot de inventaris 
(getallen x € 1) 

debet   credit 
mutatie (+/-) 

……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
 
 

balansmutaties met betrekking tot de verkoop van de  
wandklok (getallen x € 1) 

debet   credit 
mutatie (+/-) 

……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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