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Opgave 4 

In een studentenhuis staat al lange tijd een vaatwasser op het 
verlanglijstje, maar helaas ontbreekt het aan geld. Student Yacien is 
belast met het onderzoek naar koop op afbetaling of huren van een 
vaatwasser en heeft de onderstaande twee opties gevonden. 

twee opties: prijs 
vaatwasser bij 
contante 
betaling 

koop op 
afbetaling 

huren 

optie a):  
online warenhuis € 700 

Het maandelijkse 
termijnbedrag is 
afhankelijk van de 
gekozen looptijd1) 

niet mogelijk 

optie b):   
Coolblue (“alles 
voor een glimlach”) € 700 niet mogelijk 

Het huurbedrag per 
maand is € 26. 
Minimale huurperiode 
is 12 maanden. Daarna 
kan maandelijks 
worden opgezegd en 
neemt Coolblue het 
artikel terug.2) 

noot 1  Bij een looptijd van bijvoorbeeld 12 maanden is het maandelijkse termijnbedrag  
€ 61,37. Bij de maximale looptijd van 58 maanden is het maandelijkse termijnbedrag 
€ 15,09. In alle gevallen geldt een interest van 0,79% per maand. 

noot 2 Bij huren sluit de klant een abonnement af. Het artikel wordt gratis door Coolblue 
afgeleverd en geplaatst. Wanneer het artikel kapot is, wordt het gratis gerepareerd of 
vervangen door een nieuw artikel. Bij verhuizen kan de klant het artikel gratis laten 
meeverhuizen door Coolblue. Het abonnement is overdraagbaar op anderen, wat voor 
studenten in een studentenhuis handig kan zijn wanneer zij klaar zijn met de studie. 
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In het studentenhuis wordt door de studenten flink gediscussieerd over de 
onderzoeksresultaten van Yacien. Enkele uitspraken staan hieronder: 

Irene: “Alle kredieten die iemand heeft, worden geregistreerd bij  
Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel en dat kan nadelige 
consequenties hebben als je later voor de aankoop van een huis een 
hypothecaire lening wil afsluiten. Ik heb daarom een voorkeur voor één 
van deze twee opties.” 

Sam: “Wanneer je koopt op afbetaling zijn de kredietkosten over de 
gehele looptijd bij de keuze voor 58 maanden meer dan 4 keer zo hoog 
als bij de keuze voor 12 maanden.” 

Yacien: “De restschuld bij koop op afbetaling neemt snel af. Elke maand 
stijgt het aflossingsbestanddeel in de annuïteit en na twee maanden is de 
restschuld al minder dan € 600.” 

2p 16 Voor welke optie zal Irene een voorkeur hebben als ze later een huis wil 
kopen? Licht het antwoord toe.  

2p 17 Controleer met een berekening of de uitspraak van Sam juist is.  

2p 18 Controleer met een berekening of de uitspraak van Yacien juist is bij koop 
op afbetaling met een looptijd van 12 maanden.  
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