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Opgave 1 

Mevrouw Vennema wil € 10.000,- voor haar dochter van 7 jaar opzij 
zetten. Ze wil dit bedrag 5 jaar op een bankrekening zetten zonder 
tussentijds geld bij te storten of op te nemen. Ze bestudeert drie 
verschillende spaar/beleggingsmogelijkheden: 

1. Friesland Bank     KlimSpaardeposito: tot 5% rente 
Open nu een KlimSpaardeposito en profiteer van een van de hoogste 
samengestelde rentes van Nederland! 

rente
%

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5

Friesland bank

2,50%
2,80%

3,10%
3,60%

5%

 De rente klimt ieder jaar. 
 maar liefst tot 5% in het 

vijfde  jaar 
 al mogelijk bij minimale 

inleg van € 5.000,- 

2. ABN AMRO      KinderBonus Sparen       Basisrente  2,00% 
 De genoemde basisrente is de rente op jaarbasis en is 2,00% samengesteld per 

jaar. 
 Elke 5 jaar is er een bonusrente van 5% over de gehele saldotoename 

(inclusief rente) in 5 jaar.  
 De bonusrente geldt tot aan het eenentwintigste levensjaar. 

3. Binckbank   AEX-index beleggingsrekening             
 De AEX-index is een mandje van 25 aandelen. U belegt niet zelf in deze 25 

aandelen, maar in een beleggingsfonds dat belegt in de aandelen die zijn 
opgenomen in de AEX-index. 

 U opent een beleggingsrekening en stort hierop een bedrag. Dit bedrag wordt 
belegd in de aandelen. De waarde van uw aandelen volgt het verloop van de 
AEX-index. 
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2p 1 Bereken de totale interestopbrengst over de eerste 5 jaar, wanneer 
mevrouw Vennema kiest voor het KlimSpaardeposito van Friesland Bank. 

2p 2 Bereken de totale interestopbrengst over de eerste 5 jaar, wanneer 
mevrouw Vennema kiest voor de KinderBonus spaarrekening van  
ABN AMRO. 

Mevrouw Vennema is niet tevreden over de interestopbrengsten van de 
Friesland Bank en de ABN AMRO. Zij besluit te kiezen voor beleggen in 
aandelen en kiest hierbij voor de AEX-index beleggingsrekening van 
BinckBank.  

1p 3 Geef de reden dat beleggen in de AEX-index minder risicovol is dan 
beleggen in afzonderlijke aandelen. 

- 2 -




