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Waardepunten
De verpakkingen van Douwe Egberts koffie zijn voorzien van (waarde)punten
die je kunt sparen. Met deze punten kun je bepaalde producten kopen. Als je
niet voldoende waardepunten hebt gespaard voor een product, dan kun je een
bedrag bijbetalen en zo het product toch aanschaffen.
Marjolein heeft 3600 punten gespaard. Ze wil haar theeservies uitbreiden en kan
kiezen uit:
Theeglas
700 punten
Theelepeltje
450 punten
Theekop en schotel
600 punten
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Ze wil al haar punten uitgeven en niets bijbetalen. Het blijkt dat er dan
4 verschillende combinaties mogelijk zijn.
Welke verschillende combinaties van artikelen kan Marjolein met precies 3600
punten aanschaffen? Licht je antwoord toe.
Op de website van Douwe Egberts (DE) stond tot 2009 het volgende:
 per artikel zijn je eerste 100 punten € 1,50 waard; je moet dan wel betalen
met minimaal 100 punten;
 daarna zijn per artikel iedere 100 punten € 0,50 waard;
 betalen met iedere combinatie van punten en geld mag altijd.
foto
Voorbeeld
Kop en schotel van hiernaast kosten samen € 5,-.
Je kunt deze kop en schotel dan kopen voor € 5,- of
gratis meenemen voor 800 punten. Ook kun je
400 punten inleveren en nog € 2,- bijbetalen.
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Bij DE kost een gebaksbordje € 9,30 en een taartplateau € 46,50.
Marieke wil graag 6 gebaksbordjes en een taartplateau kopen. Ze heeft
12 000 waardepunten en wil zo min mogelijk euro’s bijbetalen.
Bereken hoeveel euro’s Marieke moet bijbetalen.
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Er zijn ook andere spaarsystemen te bedenken, bijvoorbeeld een systeem
waarbij klanten die veel punten sparen daarvoor iets meer beloond worden. Zo
bedenkt Alwin, een wiskunde A-leerling uit 6V, een ander systeem. Zie de tabel.
tabel
aantal punten
waarde in euro’s

100
1,50

1100
2,14

2100
3,06

3100
4,37

5100
8,90

7100
18,15

9100
37,01

Je kunt in de tabel zien dat er geen lineair verband is tussen het aantal punten
en de waarde in euro’s.
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In het systeem van Alwin is er sprake van een (bij benadering) exponentieel
verband.
Laat voor alle waarden in de tabel zien dat er inderdaad (bij benadering) sprake
is van een exponentieel verband en bereken de groeifactor per 1000 punten in
drie decimalen nauwkeurig.
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