
600051-2-651b 

Bijlage VMBO-KB 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 ECONOMIE CSE KB 
 
 
 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



600051-2-651b 2 

DE LOOP VAN EEN SPORTSCHOEN 
 
Informatiebron 1 
 
Bedrijfskolom van de sportschoen 
 

firmanaam betaalt aan de vorige 
schakel, exclusief BTW 

verkoopt aan de 
volgende schakel, 
exclusief BTW 

Colding € 25 €   40 
Owen € 40 €   45 
Kelder € 45 €   55 
Steenhuis € 55 €   80 
Bloemendaal € 80 € 100 

 
 
Informatiebron 2 
 
Resultatenrekening van sportspeciaalzaken, in procenten van de omzet, exclusief BTW 
 
Inkoopwaarde     68,7 
Brutowinst    31,3 
Totale kosten    26,2 
waarvan 
personeel  10,2 
afschrijvingen    2,7 
verkoop    3,3 
huisvesting    6,4 
overige     3,6 
Nettowinst    5,1 
 
 
OP ZOEK NAAR EEN GOEDE WERKNEMER 
 
Informatiebron 3 
 

Bedrijfsgrootte t/m: 
 

kosten business licentie  

  50 medewerkers €    995 per jaar (€   82 p/mnd )  
100 medewerkers € 1.200 per jaar (€ 100 p/mnd ) 
125 medewerkers € 1.320 per jaar (€ 110 p/mnd ) 
150 medewerkers € 1.440 per jaar (€ 120 p/mnd ) 
175 medewerkers € 1.560 per jaar (€ 130 p/mnd ) 
200 medewerkers € 1.680 per jaar (€ 140 p/mnd ) 
Voor meer dan 200 medewerkers bel JobbingMall.nl: 023-5101060 
 
 
Vacatures worden doorgeplaatst in het gehele JobbingMall Carrière Netwerk 
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Informatiebron 4 
 
advertentie Beter Wonen 
 
Woningcorporatie Beter Wonen zoekt een 
Allround onderhoudsmedewerker m/v 
Voor 40 uur per week.  
Wie zijn wij?  
De Woningstichting Beter Wonen beheert met 120 werknemers ruim 4.000 woningen in en rond 
Amsterdam.  
Wat zijn uw werkzaamheden? 
- U verricht alle voorkomende werkzaamheden zoals timmerwerk, metselwerk, 

loodgieterswerk, tegelzetten, stukadoren en eenvoudig schilderwerk. 
- U signaleert gebreken aan woningen en gemeenschappelijke ruimtes. 
Wat verwachten wij van u? 
- Een relevante opleiding op MBO-niveau. 
- Relevante werkervaring strekt tot de aanbeveling. 
Wat bieden wij? 
- Een goed salaris overeenkomstig de CAO voor woningcorporaties. 
 
 
DE HYBRIDE AUTO 
 
Informatiebron 5 
 
Hybride auto’s  
De hybride auto die sinds 2002 in Nederland verkocht wordt, combineert de voordelen van de 
elektromotor met die van de benzinemotor. De auto heeft een elektromotor voor aandrijving bij 
lage snelheden, gecombineerd met een zeer zuinige benzinemotor. De hybride auto veroorzaakt 
minder luchtvervuiling en kan tot 25 procent brandstof besparen in vergelijking met een 
benzineauto. De auto is wel 30 procent zwaarder en 30 procent duurder om te produceren dan 
een vergelijkbaar model met alleen een benzinemotor. Dankzij een gehele of gedeeltelijke 
vrijstelling van de BPM (verbruiksbelasting op auto’s) is de verkoopprijs van een hybride auto 
slechts 10% hoger dan die van een vergelijkbare auto. Tevens krijgt de eigenaar van een hybride 
auto korting op de motorrijtuigenbelasting. 
 
 
Informatiebron 6 
 
Opbouw van de personenautoprijs in 2005 
 

 Toyota Prius vergelijkbare 
middenklasse auto 

Netto catalogusprijs € 21.218 € 16.322 
BTW 19% €   4.032 €   3.101 
BPM* €          0 €   3.572 
Totaal € 25.250 € 22.995 
   
Benzineverbruik 1 op 23,3 1 op 12 

 
*BPM is een extra verbruiksbelasting op auto’s. Toyota krijgt de maximale vrijstelling van € 3.922. 
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SNOEP VERSTANDIG, KOOP HET OP SCHOOL 
 
Informatiebron 7   
 
Rekening voor geleverde goederen 
 
Kopenhagenstraat 136 
8201 GH Groningen 
telefoon 050 217 23 00 
Rabobank: 5533011503 
Postbank: 709206 
KvK: 04720581 
 
 
Factuurnummer: 3005996/000166 
Factuuradres: Willem Lodewijkcollege 
  Royenstraat 21 
  5289 FR Drachten    Datum: 28-10-2005 
 
 
aantal      artikel-            inhoud       prijs per         verkoopprijs  bedrag 
dozen     omschrijving        doos       doos      per stuk   
                                                                                                                        
   20      Mars          36      € 12,15     € 0,50     € 243,00 
   20      Snickers         36           € 12,15     € 0,45     € 243,00 
   30      Twix          25      €   8,40     € 0,50    € 252,00 
   30      M&M          24      €   8,20     € 0,50     € 246,00 
 Factuurbedrag                                                                          € 984,00 
 
Informatiebron 8 
 
afzetgegevens week 1 
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LEVEN VAN OF ZONDER DE WIND 
 
Informatiebron 9 
 
Stand-by verspilt stroom 
 
Elektrische apparaten die niet of nauwelijks worden gebruikt en in de stand-by stand staan, 
slokken steeds meer energie op. Inmiddels gaat 2,5 miljard kWh per jaar naar tv’s, modems en 
andere apparaten die dag in, dag uit stand-by staan. Zinloos energieverbruik en dus domme 
geldverspilling, aldus Tweede-Kamerlid Samson. 
 
 
Informatiebron 10 
 
Uit een folder van een energiebedrijf. 
 

levering 
  30% 

     netbeheer 
26% 

energie- 
belasting   

44%    

Opbouw energietarieven van een 
gemiddeld gezin 

elektriciteit = 787 euro op jaarbasis 

 
 
Elektriciteit: dit geldt voor een jaarverbruik van 3 500 kWh 
 
Zoals u ziet maken de leveringskosten maar een beperkt deel uit van uw totale energiekosten. 
Concurrentie is alleen toegestaan op de leveringskosten van energie. Dat betekent dat de 
kortingen die energieleveranciers bieden alleen over dit deel gaan. 
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OP DE BARRICADEN! 
 
Informatiebron 11 
 
CAO–akkoord op hoofdlijnen  
Van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2005. 
 
Het loon 
De lonen worden als volgt verhoogd: 
Per 1 mei 2004 worden de lonen met € 50 verhoogd. 
Per 1 januari 2005: automatische prijscompensatie plus 1,25%. 
 
De reisurenregeling 
 
Afstand huis/werk enkele reis in kilometers.* 
 

meer dan tot en met totaal uitbetaalde reisuren per dag 
    0 km   25 km 0 
  25 km   50 km 1 
  50 km   59 km 1,2 
  59 km   70 km 1,4 

 
* De chauffeur die (een) collega(‘s) meeneemt krijgt één reisuur per dag extra. 

600051-2-651b* 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.




