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In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.
Het telefoonabonnement van Evi loopt binnenkort af. Ze wil dan een
nieuw abonnement en een nieuwe mobiele telefoon aanschaffen. Ze heeft
op basis van de internetgegevens van twee telecomaanbieders en een
online-warenhuis het onderstaande overzicht samengesteld.
Bij de telecomaanbieder is er sprake van een combinatie van de aanschaf
van een toestel en een verplicht belabonnement. Bij het online-warenhuis
kan alleen het toestel gekocht worden en moet elders een belabonnement
afgesloten worden.
Omdat de kosten van een belabonnement bij elke aanbieder gelijk zijn,
maakt Evi een keuze op basis van de kosten van alleen de nieuwe
telefoon. Er zijn drie aanbieders:
aanbieders:

telecomaanbieder a

telecomaanbieder b

onlinewarenhuis

toesteltoestelgeen toestelabonnement abonnement abonnement
a
b
bij directe betaling:
prijs telefoon

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.080

€ 120

€ 816

€0

€ 39

€ 10

€ 52

24

24

24

in geval van gespreid
betalen van de
telefoon:
eenmalige aanbetaling
voor de telefoon
maandtermijnbedrag
voor de telefoon
looptijd in maanden
2p

26

Bereken de totale kredietkosten over de gehele looptijd bij gespreid
betalen indien Evi de telefoon bij het online-warenhuis zou kopen.
Sinds 1 mei 2017 zijn de telecomaanbieders en online-warenhuizen
verplicht om bij een krediet van € 250 voor een telefoon:
 een kredietcheck te doen;
 het krediet te laten registreren bij het BKR (Bureau Krediet
Registratie).
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Bij de kredietcheck wordt informatie ingewonnen over het maandelijkse
inkomen en de maandelijkse vaste lasten van de klant/koper. Als een
krediet bij het BKR wordt aangemeld, kunnen ook andere (toekomstige)
kredietverstrekkers, zoals een bank, zien of er al sprake is van een ander
krediet.
Evi wil niet dat haar aankoop van de telefoon wordt geregistreerd bij het
BKR. De registratie kan in de toekomst nadelig voor haar zijn indien zij
een woning wil kopen.
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Geef een reden dat een registratie bij het BKR in de toekomst nadelig kan
zijn indien Evi een woning wil kopen. Motiveer het antwoord.
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Bij welke aanbieder zal Evi de telefoon aanschaffen indien zij geen
registratie bij het BKR wil en voor gespreid betalen kiest? Motiveer het
antwoord met behulp van een berekening bij elk van de drie aanbieders.
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