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Aandelen 
 
Veel mensen beleggen in aandelen. Daarvoor geven ze een opdracht aan een 
zogenoemde ‘broker’. Die regelt bij een opdracht de aankoop (of de verkoop) 
van de door de klant gewenste aandelen. Voor het uitvoeren van een opdracht 
brengt de broker kosten in rekening. 
Broker Haag hanteert voor een opdracht een tarief volgens de volgende formule: 

  K = 0,0045 ⋅ w + 4 

Hierbij is K de kosten in euro en w de totale waarde van de aandelen in euro op 
het moment van aankoop of verkoop. 
De klant moet echter altijd ten minste € 12,- voor een opdracht betalen. 
 
Een klant koopt via Haag 150 aandelen ABN die per stuk € 19,18 kosten. Een 
tijd later is de waarde van deze aandelen gestegen naar € 21,44 per stuk. De 
klant neemt het besluit alle aandelen via Haag te verkopen. Voor de berekening 
van zijn winst houdt de klant rekening met de kosten van aankoop en verkoop. 

4p 1 Bereken hoeveel winst de klant heeft behaald op de aandelen ABN.  
 
Handelaar Van der Meulen is ook een broker. Hij hanteert als tarief:  

  K = 0,004 ⋅ w + 7 

Hierbij is K weer de kosten in euro en w de totale waarde van de aandelen in 
euro op het moment van aankoop of verkoop. 
De klant betaalt bij Van der Meulen per opdracht nooit meer dan € 46,-. 
 
Als de totale waarde van de aandelen hoog genoeg is, nemen de kosten die Van 
der Meulen in rekening brengt, niet verder meer toe. 
 

4p 2 Bereken hoe groot de totale waarde van de aandelen dan ten minste moet zijn. 
 
Als een klant een aandelenopdracht wil plaatsen waarvan de totale waarde 
behoorlijk groot is, kan hij dat beter doen bij Van der Meulen dan bij Haag. 
Immers, bij Van der Meulen is hij nooit meer kwijt dan € 46,-. In veel andere 
gevallen is Haag echter goedkoper.  
In de figuur op de uitwerkbijlage is een grafiek getekend van het verband tussen 
de totale waarde van de aandelen en de kosten daarvan bij aankoop bij Van der 
Meulen. 

6p 3 Onderzoek bij welke totale aandelenwaarden de klant met zijn opdracht 
goedkoper uit is bij Haag dan bij Van der Meulen. Gebruik hierbij de figuur op de 
uitwerkbijlage. 
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uitwerkbijlage 
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