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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 6 
 

 18 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de economische groei gepaard gaat met 
stijgende inkomens waardoor de vraag naar vliegen met een prijsvechter 
afneemt. 
 

 19 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Easyfly heeft sterk op de dienstverlening bezuinigd zodat de loonkosten 
een veel kleiner deel van de kosten per product vormen dan bij ABCAir. 
Daardoor zal een daling van de loonkosten per product bij ABCAir een veel 
groter effect op de kostprijs (en de verkoopprijs) hebben dan bij Easyfly. 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Blijkbaar kijken de (potentiële) klanten van ABCAir veel kritischer naar 

de prijs-kwaliteitverhouding van het product en zullen zij bij een 
prijsdaling van ABCAir sterk / in grote mate kiezen voor een vlucht met 
meer dienstverlening, terwijl (potentiële) klanten van het goedkopere 
Easyfly niet nog veel meer korte vluchten zullen boeken als Easyfly 
nog goedkoper wordt. 

− Blijkbaar gaan (potentiële) klanten van Easyfly niet zo vlug / sterk 
minder korte vluchten boeken als het goedkopere Easyfly duurder 
wordt, omdat de prijs zo laag is dat men vliegen niet als luxe 
beschouwt / vliegen niet te duur wordt in verhouding tot het budget, 
terwijl dat bij het duurdere ABCAir wel eerder het geval zal zijn. 

 
 21 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
De afzet van Easyfly neemt met 0,6 × 5% = 3% af. Om de afzet weer met 

3% te laten stijgen, moet de prijs dus met 3
0,7−

 = −4,3% veranderen 

(daling van 4,3%). 
 
Opmerking 
Indien een kandidaat rekent met een stijging van de afzet van 3,1% (terug 
naar 100 vanuit 97 als basis) en als uitkomst een daling van 4,4% geeft, 
ook goed rekenen. 
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 22 maximumscore 2 
ja 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
− Indien Easyfly reageert door ook de prijs te verlagen kan de afzet gelijk 

blijven maar zal de omzet dalen en als Easyfly niet reageert zal de 
omzet ook dalen, doordat bij een gelijke prijs de afzet daalt. Maar die 
laatste omzetdaling is kleiner omdat de procentuele afzetdaling kleiner 
is dan de procentuele prijsdaling. 

− Om de afzet gelijk te houden moet de prijs met 4,3% dalen, hetgeen 
betekent dat de omzet ook met 4,3% daalt, terwijl bij het gelijk blijven 
van de prijs de afzet zal dalen met 0,6 × 5% = 3% en dus de omzet ook 
zal dalen met ‘slechts’ 3%. 
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