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Opgave 3 

In deze opgave is de btw 9%. 

Wie in Rijnmond een ijsje wil halen, gaat al snel naar IJsbrand IJs. Al 
decennia lang heeft de eigenaar IJsbrand Bol hier een ijsspeciaalzaak, 
waar hij ambachtelijk schepijs verkoopt. Om meer nostalgie uit te stralen, 
heeft IJsbrand in 2017 besloten om een ondertitel toe te voegen aan zijn 
bedrijfsnaam. Deze luidt sindsdien:  

IJsbrand IJs  
onwijs lekker ijs sinds 1978

1p 12 Tot welke P van de marketingmix behoort de toevoeging van een  
ondertitel? 

Als je bij IJsbrand IJs een ijsje koopt, krijg je één grote bol op de 
befaamde ijsbrandhoorn. Het is niet mogelijk om meerdere bollen ijs op 
één hoorn te krijgen. 
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Voor het bepalen van het voorcalculatorisch bedrijfsresultaat over 2021 
heeft IJsbrand de volgende gegevens beschikbaar: 

verwachte afzet 20.000 stuks hoorn + bol ijs 
normale afzet 25.000 stuks hoorn + bol ijs 
verkoopcapaciteit 50.000 stuks hoorn + bol ijs 
kosten ingrediënten: hoorn € 0,21 per hoorn 
kosten ingrediënten: ijs € 19,00 per 5 liter ijs1) 
verwachte constante kosten € 15.000 per jaar 
resultaat per product 50% van de verkoopprijs 

exclusief btw 
btw 9%

3p 13 Bereken de voorgecalculeerde verkoopprijs inclusief btw per ijsje  
(hoorn + bol ijs) in 2021. 

2p 14 Bereken met behulp van het voorcalculatorisch verkoopresultaat en het  
voorcalculatorisch bezettingsresultaat het voorcalculatorisch   
bedrijfsresultaat. Geef aan of het voordelige of nadelige resultaten  
betreft. 

Op de uitwerkbijlage bij vraag 15 is de lijn getekend die het verband 
weergeeft tussen de productie/afzet en het voorcalculatorisch 
bedrijfsresultaat over 2021.  

2p 15 Teken de lijn die het verband weergeeft tussen de verwachte  
afzet/productie en het voorcalculatorisch bezettingsresultaat over 2021.   
Gebruik hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag. 

noot 1 Uit één liter ijs worden standaard 20 bollen ijs gehaald. 
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15  

uitwerkbijlage 
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