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Opgave 6
Te huur: ‘gratis’ schoolboeken!
In een land is Boekhuur monopolist op de markt van schoolboekenverhuur.
Dit bedrijf levert huurboeken aan veel middelbare scholen. De andere scholen
kopen de boekenpakketten rechtstreeks bij uitgeverijen. Alle scholen krijgen van
de overheid een vergoeding van € 210 per leerling per schooljaar. De scholen
stellen de boekenpakketten gratis ter beschikking aan de leerlingen. Elke
leerling ontvangt per schooljaar één boekenpakket.
De directie van scholengemeenschap Avantis moet kiezen: de boekenpakketten
zelf kopen of de boekenpakketten huren bij Boekhuur. De directie stelt twee
eisen. De kosten per leerling:
− moeten zo laag mogelijk zijn;
− mogen niet hoger worden dan de vergoeding per leerling die de overheid
aan de school verstrekt.
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Gebruik bron 17.
Welke keuze zal Avantis maken: kopen of huren? Onderbouw het antwoord met
een berekening en houd rekening met de twee eisen.
Boekhuur wil zijn winst vergroten door een verlaging van zijn inkoopprijs.
Boekhuur gaat daarom in onderhandeling met de drie grootste uitgeverijen.
Eduboek, Meulenberg en Schola stellen dat Boekhuur de oude prijs moet
betalen. Zowel Boekhuur als de drie grote uitgeverijen samen menen een sterke
uitgangspositie te hebben en gaan met vertrouwen de prijsonderhandelingen in.
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Gebruik bron 18 bij de vragen 24 en 25.
Geef een argument voor Boekhuur om zich sterk te voelen in de
prijsonderhandelingen met de uitgeverijen.
Geef een argument voor de drie grootste uitgeverijen samen om zich sterk te
voelen in de prijsonderhandelingen met Boekhuur.
Eduboek wil minder afhankelijk zijn van Boekhuur en start een eigen
verhuurbedrijf voor boekenpakketten: Rent-A-Book (RAB). RAB gaat met
Boekhuur concurreren op de markt voor schoolboekenverhuur. RAB overweegt
twee prijsalternatieven, zoals te zien is in bron 19. Boekhuur is van de plannen
op de hoogte en heroverweegt haar prijsbeleid. Zowel Boekhuur als RAB
streven naar een zo hoog mogelijke winst.
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Gebruik bron 19 bij de vragen 26 en 27.
Welke prijs per pakket zal Boekhuur vragen nu RAB ook boekenpakketten
verhuurt? Verklaar het antwoord.
Leg uit dat in de gegeven situatie Boekhuur en RAB hun winst zouden kunnen
vergroten door het maken van een prijsafspraak.
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Opgave 6
bron 17

Avantis: schoolboeken kopen of huren
kosten koopboeken

kosten huurboeken

variabel

€ 100 per pakket per
schooljaar

€ …. per pakket per schooljaar

vast

€ 120.000 per schooljaar

1)

niet van toepassing

1.000

aantal leerlingen

noot 1 Boekhuur rekent met een kostprijs van € 170 per pakket per schooljaar en een winstmarge van 20%

bron 18

kenmerken van de markt voor schoolboeken
(middelbare scholen)

aantal scholen dat huurt of koopt

marktaandelen uitgeverijen
overige

koop
Schola
Eduboek

huur
Meulenberg

bron 19

prijsconcurrentie en winstverwachtingen

€ 204

Rent-A-Book
€ 204
€ 195
34, 34
19, 42

€ 195

42, 19

Boekhuur

−
−

−

31, 31

De bedragen zonder €-teken geven de winst in miljoenen euro’s weer bij de
gegeven prijsverhoudingen.
De prijzen gelden per schoolboekenpakket.
In elke cel is als eerste het winstbedrag van Boekhuur vermeld en als tweede het
winstbedrag van Rent-A-Book .
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