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Opgave 3 

Kneet bv is fabrikant van sportfietsen. Deze zijn in drie verschillende 
modellen leverbaar: Tourmalet, Galibier en Madeleine. Een aantal 
onderdelen, zoals banden, fietspompen en zadels, wordt kant en klaar 
gekocht van toeleveranciers en in de eigen werkplaats op het frame 
gemonteerd. Voor 2016 zijn de onderstaande gegevens beschikbaar: 

Directe kosten 

directe kosten per 
fiets 

Tourmalet Galibier Madeleine 

frame € 400 € 324 € 340 
loon € 144 € 144 € 144 
onderdelen € 250 € 225 € 210 
totaal € 794 € 693 € 694 

totale verwachte 
productie 600 stuks 340 stuks 240 stuks 

Alle directe kosten zijn proportioneel variabel. De verwachte productie van 
elk model sportfiets in 2016 is 80% van de normale productie. 

2p 14 Bereken de verwachte totale directe kosten in 2016 bij de normale  
productieomvang. 

Indirecte kosten 

In 2015 bedroegen de totale indirecte kosten € 320.000. Hiervan bestond 
75% uit constante kosten en de rest uit proportioneel variabele kosten. 
Voor 2016 wordt een stijging van de totale constante indirecte kosten 
verwacht van 10% ten opzichte van 2015.  
De totale constante indirecte kosten in een jaar worden uitgedrukt in een 
percentage van de totale directe kosten in dat jaar. 
De totale variabele indirecte kosten in een jaar worden uitgedrukt in een 
percentage van de totale directe loonkosten in dat jaar. De totale 
variabele indirecte kosten blijven naar verwachting in 2016 gelijk aan die 
van 2015.  

De kostprijs van de fietsen wordt berekend met behulp van de verfijnde 
opslagmethode.  

3p 15 Bereken voor 2016 het opslagpercentage (in twee decimalen) ter dekking 
van de constante indirecte kosten. 
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3p 16 Bereken voor 2016 het opslagpercentage (in twee decimalen) ter dekking 
van de variabele indirecte kosten. 

2p 17 Bereken de kostprijs in 2016 van een sportfiets van het model Madeleine. 

Kneet berekent de consumentenprijs van een sportfiets door uit te gaan 
van: 
− een winstmarge van 15% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting 
− 21% omzetbelasting 

2p 18 Bereken de consumentenprijs in 2016 van een sportfiets van het model 
Madeleine. 
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