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Opgave 1 
 
Postorderbedrijf Neckermann biedt klanten de mogelijkheid van uitgestelde 
betaling via de zogenaamde Kooprekening. Hieronder zijn enkele gegevens van 
deze Kooprekening opgenomen. 
 

 
Een hoog aankoopbedrag tegen een lage maandtermijn! 
Misschien ken je het gemak van onze Kooprekening: morgen al van je aankopen 
genieten en een laag, vast bedrag per maand betalen!  
Eén keer per maand ontvang je een rekeningoverzicht van het nog openstaande  
bedrag en het te betalen termijnbedrag. Vervolgaankopen kun je zonder nieuwe 
formaliteiten via de Kooprekening betalen. Deze worden opgeteld bij het nog 
openstaande bedrag en leiden tot het vaststellen van een nieuw termijnbedrag.  
Extra aflossingen zijn altijd mogelijk zonder bijkomende kosten. Deze leiden tot 
verkorting van de looptijd bij een verder gelijkblijvend termijnbedrag. Omgekeerd kan 
ook: als je in eerste instantie hebt aangegeven alles ineens te willen betalen, kun je 
later alsnog kiezen voor de Kooprekening. Bovendien kun je via de Kooprekening  
altijd € 400,- contant opnemen bovenop het aankoopbedrag.  
 

openstaand 
bedrag in € 

termijnbedrag  
in € 

looptijd in 
maanden 

effectieve 
rente op 

jaarbasis in % 
   100   5 25 23,0 
   300 10 41 20,0 
   500 15 47 19,0 
   700 21 47 19,0 
   900 27 47 19,0 
1.100 33 47 19,0 
1.300 39 47 19,0 
1.500 45 47 19,0 

 
bron: Neckermann (aangepast)

 
 
De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de kredietkosten. 
Naast interestkosten komen ook andere kosten hierin tot uiting. 
 

1p 1 Is er bij de Kooprekening van Neckermann sprake van afnemerskrediet of van 
leverancierskrediet? Motiveer het antwoord. 

2p 2 Geef, naast interestkosten, twee andere voorbeelden van kosten die  
Neckermann in het termijnbedrag kan doorberekenen. 
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Guido maakt sinds 1 juli 2009 gebruik van de Kooprekening. Hij kocht toen voor 
€ 500,- artikelen bij Neckermann. Eind augustus 2009 betaalde hij de eerste 
termijn en vervolgens aan het einde van iedere maand de volgende termijn.  
In de termijnen van augustus 2009 tot en met mei 2010 die Guido aan 
Neckermann betaalt, is totaal een bedrag van € 71,- aan kredietkosten 
inbegrepen.  
Begin juni 2010 koopt hij voor € 479,- aan artikelen bij Neckermann en neemt 
€ 400,- in contanten op bij Neckermann. 
 

3p 3 Bereken welk termijnbedrag Guido eind juni 2010 volgens de tabel moet betalen. 
 
Er vinden na juni 2010 geen aankopen en contante opnamen door Guido bij 
Neckermann meer plaats. 
 

3p 4 Bereken de totale kosten van dit krediet vanaf 1 juli 2009 voor Guido bij het 
gebruik van de Kooprekening. 
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