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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 
 

 18 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat als Reader niet een hoge maar een lage 
prijs vaststelt, verwacht mag worden dat er meer Stripreaders verkocht 
worden; Book verkoopt dan ook meer digitale boeken, hetgeen blijkt uit het 
feit dat de totale dekkingsbijdrage voor Book hoger wordt (terwijl de 
dekkingsbijdrage per digitaal boek niet verandert). 
 

 19 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• voor Reader / Book de hoge prijs de dominante strategie is 1 
• en dat Reader bij die prijs met de maximale dekkingsbijdrage over de 

eerste 20 maanden van 20 × € 20 miljoen = € 400 miljoen de 
investeringen van € 600 miljoen niet terugverdient  1 

 
 20 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat de prijsafspraak tot een lage prijs leidt 

wat in het belang is van de koopkracht en daarmee van de welvaart 
van de consument. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat de prijsafspraak in dit geval innovatie 
ondersteunt wat goed is voor de internationale concurrentiepositie van 
het land / voor de werkgelegenheid op langere termijn. 

 
 21 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• Book zich zal houden aan een lage prijs omdat alleen dan het product 

winstgevend kan worden geïntroduceerd ongeacht de prijs die Reader 
vaststelt 1 

• maar dat na de introductie Book alsnog een hogere winst kan maken 
door een hoge prijs vast te stellen, omdat Reader waarschijnlijk in de 
markt zal blijven aangezien dan bij een eveneens hoge prijs van 
Reader het verzonken deel van de investeringen nog kan worden 
terugverdiend (verliesminimalisatie) 1 
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 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat Reader aan Book kan voorstellen de 

Stripreader voor gezamenlijke rekening en met gezamenlijk risico uit te 
brengen / aandelen in elkaars bedrijf te nemen, zodat beide partijen 
belang hebben bij een goed bedrijfsresultaat. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat Reader het alleenrecht op de software 
voor een korte tijd toekent en niet verlengt als Book afspraken schendt, 
waardoor Book geen nieuwe digitale boeken meer kan uitgeven. 
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