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Je bent 72 jaar en je woont alleen. Hoe leef je dan? 

 
informatiebron 1 
 
Kostenplaatje ontbijt HEMA 
 
Inkoop: 

12 baguettes €   5,50 

500 gram bacon €   6,00 

124 eieren € 10,00 

24 croissants €   9,00 

1 pak koffie 500 gram €   4,00 

 
 
Nodig voor 1 ontbijt: 

1 baguette     …….. 

40 gram bacon     ……… 

2 eieren     ……… 

1 croissant €  0,38 

5 gram koffie     ……… 

diverse kosten per ontbijt €  0,35 
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Ron wordt zzp’er 

 
informatiebron 2 
 
Btw-verlaging consumenten  
Sinds 1 maart dit jaar is de tijdelijke btw-verlaging op renovatie- en 
onderhoudswerkzaamheden van kracht. Voor veel Nederlandse 
consumenten is dit een stimulans om werkzaamheden te laten uitvoeren, 
die onder deze maatregel vallen.  
 

 
 
 
In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari tot stand is 
gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief op arbeidskosten wordt 
verlaagd van 21% naar 6% en van toepassing is op alle renovatie- , 
onderhoud- en herstelwerkzaamheden in, aan en rond een woning. Het 
btw-tarief op materiaal blijft 21%. 
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informatiebron 3 
 
Factuur nr 1301 
 
Naam klant: Jacoba Ellenson 
Adres: Deurlaan 12 
Postcode: 1298 NH 
Plaats: Leiden                   Dorpsstraat 80 
                  2361 BJ Warmond 
 

aantal uren naam monteur  prijs per 
eenheid 

totaal 

2 Ron € 65,00 € 130,00 

    

subtotaal € 130,00 

 

aantal  materialen  prijs per 
eenheid 

totaal 

1 kunststof 
aardschakelaar 

€ 148,00 € 148,00 

1 hoofdschakelaar € 34,20  € 34,20 

   

subtotaal € 182,20 

 
 

totaal uren exclusief btw € 130,00 

totaal materialen exclusief btw € 182,20 

btw 6% 

btw 21% 

totaal inclusief btw 

handtekening klant 

JEllenson 
 

datum: 10 - 4 - 2013 
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Koffiepraat 

 
informatiebron 4 
 
Top vijf koffieproducerende landen 
 
productie in zakken van 60 kilo  
 

1 Brazilië 28.111.620

2 Vietnam 17.936.219

3 Colombia 11.300.421

4 Indonesië 4.149.410

5 Guatemala 3.725.851

 
 bron: www.koffiebean.nl 
 
 
informatiebron 5 
 
Enquêtevraag 
Hoeveel % bent u bereid maximaal extra te betalen  
voor Max Havelaarkoffie? 
 
Uitslag enquête 

62% van de consumenten is niet bereid extra te betalen.  

20% van de consumenten is bereid maximaal 5% extra te betalen.  

12% van de consumenten is bereid maximaal 10% extra te betalen. 

3% van de consumenten is bereid maximaal 20% extra te betalen. 

3% van de consumenten is bereid meer dan 20% extra te betalen. 

 
 bron: www.ing.nl 
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Iedereen gratis aan de glasvezel! 

 
informatiebron 6 
 
Verschillende prijzen voor internet, telefonie en installatie 
 

Provider A Provider B 

pakket omschrijving 
per 

maand 
pakket omschrijving 

per 

maand 

INTERNET   INTERNET   

Triple A 50 Mb eerste 3 maanden € 45 Compleet 50Mb eerste 2 maanden  gratis 

  na 3 maanden € 55  na 2 maanden € 60 

Triple A 100 Mb eerste 3 maanden € 65 Compleet 100 Mb eerste 2 maanden  gratis 

  na 3 maanden € 75  na 2 maanden € 85 

RADIO + 

TELEVISIE 
  

 

RADIO + 

TELEVISIE 
  

 Radio 40 zenders Radio 40 zenders 

Digitale TV 69 zenders Digitale TV 69 zenders 

Plus pakket 43 zenders € 10 Plus Pakket 43 zenders € 10 

BELLEN   

 

BELLEN   

 
Nummerbehoud éénmalig € 5 Nummerbehoud gratis 

Voicemail ja Voicemail ja 

Onbeperkt 

bellen in NL 
ja €    5 

Onbeperkt bellen 

in NL 
ja € 7,50 

INSTALLATIE   

 

INSTALLATIE   

 
Hulp bij 

installatie 
gratis 

Hulp bij 

installatie 
   éénmalig € 20      
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Thies gaat internationaal 

 
informatiebron 7 
 
totale omzet tractoren 
 

jaren EU-landen niet-EU-landen alle landen 

2012 € 137.060.000 € 49.194.000 € 186.254.000 

2013 € 190.318.000 € 47.211.000 € 237.529.000 

2014 € 160.938.000 € 59.617.000 € 220.555.000 

 
 bron: CBS: statline 
 
 

einde  
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