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Vleesvervangers 

 
Informatiebron 1 
Verwachte bedrijfsgegevens van Dirk  
 
 bedrijf Dirk 
afzet  120.000 kg 
verkoopprijs € 16 per kg 
personeelskosten € 40.000  
overige kosten € 1.900.000 

 
 
Informatiebron 2 
Prijsvergelijking vleesvervangers – biologisch vlees – gewoon vlees. 
 
Hieronder zijn de prijzen vergeleken van een aantal producten waarvan, 
naast de gewone vleesvariant, een biologische versie en een 
vleesvervanger te krijgen zijn.  
Uit deze vergelijking blijkt dat vleesvervangers relatief duur zijn. Soms is 
de vleesvervanger ruim drie keer zo duur als de gewone vleesvariant. 
 
 gewoon vlees biologisch vlees vleesvervanger 
hamburger € 7,25 € 11,17 € 11,06 
gehakt € 4,51 €   8,91 € 13,86 
schnitzel € 9,29 € 17,63 € 11,07 
shoarma € 6,37 € 11,18 € 14,66 
kip € 9,61 € 24,36 € 13,53 
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China: van ontwikkelingsland naar wereldmacht?  

 
Informatiebron 3 
 
Buitenlandse handel van China in 2008 
 
totale Chinese invoer 690,99 miljard euro 
totale Chinese uitvoer  915,82 miljard euro 
Nederlandse uitvoer naar China 3,8 miljard euro 
Nederlandse invoer uit China 25,3 miljard euro 
voornaamste handelspartners invoer uit: Japan, Zuid-Korea, 

Taiwan, Verenigde Staten, Duitsland
uitvoer naar: Verenigde Staten, 
Hongkong, Japan, Zuid-Korea, 
Duitsland 

 
bron: World Factbook 
 
Informatiebron 4 
 
Verdeling nationaal inkomen van China over de sectoren (2008) 
 
landbouw 10,9% 
industrie 48,6% 
diensten 40,5% 

 
bron: World Factbook 
 
 

Lenen kost geld 

 
Informatiebron 5 
 
Advertentie op internet 
 

 
 
46" SONY lcd-tv met Full HD en 100Hz 
Motion Flow 
 

 
 

Prijs contant: € 1.599,00 
Financiering: per maand € 34,90 in 

72 maanden 
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Toerisme in Nederland  

 
Informatiebron 6 
 

 
 
bron: CBS  
 
 
Informatiebron 7 
 
Uit de mail van Berend 
 
Omzet ‘De Groene Hoeve’  € 275.000 
   
Bedrijfsresultaten in % van de omzet:   
Inkopen  20,4%  
   
Brutowinst  ……  %  
   
Totale kosten  68,9%  

   
 Loonkosten  25,6%  
 Energiekosten 4,4%  
 Huisvestingskosten  13,7%  
 Verkoopkosten 5,2%  
 Overige kosten 8,9%  
 Afschrijvingen  9,9%  
 Financiële lasten 1,2%  

 
 

einde  
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