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Economie groeit door shoppers 
 
informatiebron 1 economische groei van Nederland en buurlanden  
 in de eerste drie maanden van 2018 
 
land groeipercentage kwartaal 
Nederland 0,5% 
België 0,4% 
Duitsland 0,3% 
Frankrijk 0,3% 
Verenigd Koninkrijk 0,1% 
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Een nieuwe gitaar 
 
informatiebron 2 bruto minimum(jeugd)loon bij volledige baan  
 van 40 uur, 1 januari 2020 
 
leeftijd per week 
21 jaar en ouder € 381,60 
20 jaar € 305,29 
19 jaar € 228,96 
18 jaar € 190,80 

 
 
informatiebron 3 advertentie gitaar Baks.com 
 
 

           

 
Deze gitaar brak alle gitaarregels 
toen hij verscheen in de zestiger 
jaren. 
kleur: Ruby red 
wordt geleverd inclusief koffer 
 
OUTLET! Zolang de voorraad strekt.  
Ruilen of retourneren is niet 
mogelijk! 
 
OP  OP 
 OP VOORRAAD klaar voor 

verzending 
 
VAN € 2.350 
NU VOOR € 1.495 

 
Liever gespreid betalen? Kies voor 
onze huurkoop-service! 
Op basis van huurkoop 12 maanden 
betaal je nu € 373,75. Daarna in 
termijnen, per maand € 99,67. 
 

 altijd volledige fabrieksgarantie 
tot wel 3 jaar 

 betaal met iDEAL, Maestro, 
Mastercard, Visa of tot € 2.500 
achteraf met AfterPay zonder 
extra kosten 

 
 

AAN WINKELWAGEN TOEVOEGEN 
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Handel met de VS 
 
informatiebron 4 handel van Nederland met de VS in 2017 en 2018        
 

 
 
 

Oei we groeien 
 
informatiebron 5 financiële gegevens van Ultra-net in 2018 
 
omzet € 1.348.000 
huurkosten € 115.000 
afschrijvingskosten € 125.000 
rentekosten € 50.000 
loonkosten € 725.000 
nettowinst € 250.000 
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De buddy-app 
 
informatiebron 6 koop nu en betaal later  
 
U betaalt 12 maanden maar € 30 per maand! 
 
(bij contante betaling betaalt u € 300) 
 
 

        
 
 

Gratis geld 
 
informatiebron 7 gegevens over Oeganda 
 
aantal inwoners  35.000.000 
aantal inwoners met een inkomen lager dan $ 1,25 
per dag 

8.400.000 

nationaal inkomen $ 49 miljard 
bijdrage armste 10% van de bevolking aan het 
nationaal inkomen  

2,5% 

bijdrage rijkste 10% van de bevolking aan het 
nationaal inkomen  

36% 
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