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Maximumscore 1
Het octrooi heeft een beperkte geldigheidsduur.
Maximumscore 1
Voor oproepkrachten hoeft men geen ontslag aan te vragen / aan oproepkrachten zijn geen
ontslagkosten verbonden.
Maximumscore 3
aantal nieuwe opgevulde fulltime banen:
19.000 u 10
= 105,56
1.800
subsidiebedrag is 5 u 199.880 = 999.400
999.400
= 5,26
dit is per manuur
190.000
loonkosten per uur na aftrek van de subsidie: 14,21 – 5,26 = € 8,95
Maximumscore 3
variabele kosten:
materiaal
loon 10 u 8,95

overige productiekosten

175,50
89,50
475.000
19.000

variabele verkoopkosten

25
20
310

constante kosten:

constante productiekosten
constante verkoopkosten

2.400.000
20.000
140.000
14.000

commerciële kostprijs:
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120
10
€ 440,-

Maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
• Het imago van het product kan verloren gaan.
• Door een te groot prijsverschil tussen de Nederlandse en Poolse markt kan de Nederlandse
afzet ten gunste van de Poolse afzet dalen.
Maximumscore 2
omvang doelgroep 0,05 u 0,25 u 40 miljoen = 500.000 personen
bij verkoopprijs 430 is de verwachte afzet 500.000 u 0,012 = 6.000 vrieskisten
bij verkoopprijs 480 is de verwachte afzet 500.000 u 0,008 = 4.000 vrieskisten
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Maximumscore 3
10  • variabele kosten per vrieskist bij verkoop op de Poolse markt 310 – 20 = 290

• verkoopprijs 430 obijdrage constante kosten: 6.000 u (430 – 290) = € 840.000,• verkoopprijs 480 obijdrage constante kosten: 4.000 u (480 – 290) = € 760.000,-
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Maximumscore 2
Flapsen N.V. zal de productie verplaatsen naar Polen omdat:
• a de commerciële kostprijs van de in Polen geproduceerde vrieskist beneden de € 545,- ligt
• b de bijdrage in de dekking van de constante kosten door de afzet in Polen meer is dan
€ 700.000,-
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