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Informatiebron 1
Financiële gegevens DPA
Balans per 30 juni 2016 (getallen x € 1)
Inventaris

216.000 Eigen vermogen

Voorraden

42.000

18.000 6% Lening Hoofdkantoor

Bank

2.000 Crediteuren

Kas

1.000

157.000
38.000

237.000

237.000

Informatiebron 2
Lening bij ABN AMRO
ABN AMRO is bereid een lening van € 157.000 te verstrekken aan DPA
onder de volgende voorwaarden:
1

De solvabiliteit (eigen vermogen in procenten van het vreemd
vermogen) na verstrekking van de nieuwe lening en de aflossing van
de lening aan het hoofdkantoor is minimaal 20%.

2

De lening wordt aan het eind van elk jaar lineair afgelost in (naar
keuze) 2, 5 of 10 jaar.

3

De hoogte van het interestpercentage is afhankelijk van de solvabiliteit
op 30 juni 2016 en de looptijd van de lening.
vaste interest bij een
looptijd van

solvabiliteit

4

www.examen-cd.nl

2 jaar

5 jaar

10 jaar

lager dan 30%

8,6%

9,0%

9,3%

tussen 30% en 50%

7,8%

8,2%

8,5%

hoger dan 50%

7,0%

7,4%

7,7%

De kredietkosten bestaan uitsluitend uit interestkosten.
Er zijn geen afsluitingskosten.
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Crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl
Crowdfunding is een alternatieve financieringswijze zonder tussenkomst
van banken waarbij het publiek projecten financiert.
Bij Geldvoorelkaar.nl kunnen organisaties en particulieren die een
financiering zoeken voor een project zich op de website presenteren aan
geldgevers.
Geldvoorelkaar.nl ontvangt een vergoeding van de geldnemers.
De organisaties en particulieren (geldnemers) vermelden hun plannen, het
benodigde vermogen, de looptijd van de lening en het geboden
interestpercentage. Alle leningen via Geldvoorelkaar.nl worden afgelost
door middel van maandelijkse annuïteiten.
Geldgevers krijgen een vaste termijn van maximaal drie maanden om in te
schrijven op het project. Inschrijven kan al vanaf € 100. Op de website
wordt bijgehouden hoeveel vermogen er al bijeen is gebracht door alle
geldgevers. Als het totaal benodigd vermogen niet binnen drie maanden
binnen is, dan is de financiering van het project mislukt. Er wordt dan
geen geld geleend via Geldvoorelkaar.nl.
Als de financiering is gelukt, dan ontvangt de geldnemer de geleende
bedragen via Geldvoorelkaar.nl.
bron: www.geldvoorelkaar.nl (aangepast)
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Tarieven van Geldvoorelkaar.nl
Tarief voor geldnemers
De tarieven voor het aangaan van een lening bestaan uit plaatsingskosten
en afsluitkosten.
Plaatsingskosten
De plaatsingskosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht in
verband met de beoordeling, het bespreken en het publiceren van de
aanvraag op de website. Indien een aanvraag voor een lening niet
geplaatst wordt, worden er ook geen kosten in rekening gebracht.
particuliere aanvraag:
zakelijke aanvraag:

€ 125 eenmalige plaatsingskosten
€ 349 eenmalige plaatsingskosten

Afsluitkosten
Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van "no cure, no pay". Indien een
aanvraag niet volledig kan worden gefinancierd, worden de afsluitkosten
niet in rekening gebracht.
De afsluitkosten worden in één keer bij het afsluiten van de lening in
rekening gebracht.
De afsluitkosten worden berekend over het oorspronkelijk bedrag van de
lening. De afsluitkosten zijn opgebouwd uit een starttarief van 1,25%
vermeerderd met 0,95% per jaar looptijd.
bron: www.geldvoorelkaar.nl (aangepast)
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Samenstelling inkoopprijs scooteronderdelen voor de Speedstyle in
2016
−
−

De inkoopprijs van de onderdelen van één Speedstyle bestaat uit de
inkoopprijs van het motorblok, het frame, twee banden, het zadel en
de overige artikelen (onder andere wielen, remmen).
Het motorblok en het frame worden geïmporteerd uit China. Het zadel,
de banden en de overige artikelen worden in Nederland ingekocht.

Te importeren onderdelen per Speedstyle uit China:
Met een Chinese fabrikant zijn afspraken gemaakt over op maat
gemaakte motorblokken en voorgespoten frames.
onderdelen

inkoopprijs

motorblok

4.543 yuan

frame

2.488 yuan

De Vries rekent met een gemiddelde koers: € 1 = 7,9 yuan.
In te kopen onderdelen per Speedstyle in Nederland:
onderdelen

inkoopprijs in euro per Speedstyle

twee banden

2 x 45 = 90

zadel

47,50

overige artikelen

65

Moment van inkopen:
Alle onderdelen voor de Speedstyle die naar verwachting in 2016 worden
verkocht, worden begin 2016 in één keer ingekocht bij de leveranciers.
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