
Opgave 2 

Maximumscore 2 

4  voorbeelden van juiste antwoorden: 

• Om optimaal in te spelen op de thema’s gezondheid en persoonlijke verzorging is een sterke 

formule nodig. 

• Om nieuwe producten op de markt te brengen is samenwerking noodzakelijk. 

• Kleine zelfstandigen kunnen de concurrentie met de supermarkt moeilijk aan. 

Maximumscore 1 

5  Ze missen voldoende gekwalificeerde drogisten. 

Maximumscore 2 

6  Bij een tophypotheek is het aankoopbedrag van het onroerend goed gelijk aan het bedrag 

van de lening. Heeft men geen tophypotheek dan is het bedrag van de hypothecaire lening 

minder dan het aankoopbedrag van het pand, er is een overwaarde. Door de overwaarde 

loopt de bank minder risico bij het eventueel uitoefenen van het hypotheekrecht. Voor dit 

risico vraagt men een hoger rentepercentage. 

Maximumscore 2 

7  Jaar Schuld begin Interest Aflossing Schuld eind 

• 2003 54.000 4.266 0 54.000 1

• 2004 54.000 4.266 6.000  1

Maximumscore 1 

8  Pas vanaf 2003 mogen supermarkten zelfzorggeneesmiddelen verkopen. 
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9  • Aantal beschikbare m
2
 schapruimte:  45 

Aantal benutte m
2
 schapruimte: 

Gezondheidsproducten  8 

Cosmetica  13 

Huishoudelijke artikelen  9 

Snoepwaren   3

Totaal   33

Beschikbaar 12  1

• Aantal m
2

schapruimte bij mogelijke combinaties: 

Zelfzorggeneesmiddelen en Verpleegartikelen 10 m
2

Zelfzorggeneesmiddelen en Bijouterie 13 m
2

 niet mogelijk 

Bijouterie en Verpleegartikelen 11 m
2

1

• Keuze: 

Verpleegartikelen worden gekozen, keuze gaat nog tussen Zelfzorggeneesmiddelen en 

Bijouterie: 

brutowinstbedragen in 2003 en 2004: 

Zelfzorggeneesmiddelen:  0,55  (35.000 + 35.000  1,03) = € 39.077,50 

Bijouterie:  0,30  (30.000 + 30.000  1,01) = € 18.090,- 

keuze: Verpleegartikelen en Zelfzorggeneesmiddelen 2
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Maximumscore 1 

10  Bepaalde werkzaamheden (opstellen van het reclame- en promotiebeleid, de voorbereiding 

van de reclameactiviteiten en de uitvoering ervan) vinden centraal plaats bij de 

franchisegever waardoor de werkzaamheden van het personeel van Piet verminderen. 

Maximumscore 2 

11  0,04  omzet < 12.000 dus als de omzet kleiner is dan € 300.000,- zal men kiezen voor de 

variabele-royalty. 

Maximumscore 5 

12  Omzet gekozen assortiment (zonder Bijouterie) in 2003 bedraagt 185.000 

Verandering brutowinst: 

• stijging brutowinst: 0,48  228.000  0,457  185.000  24.895 1

Verandering bedrijfskosten: 

• vermindering constante kosten 4.000 1

• stijging variabele bedrijfskosten: 0,05  (228.000  185.000) 2.150 1

• kosten aansluiting: 5.000 + 0,04  228.000  14.120 1

• toename nettowinst door aansluiting €    12.625,- 

conclusie: Piet sluit zich aan bij Deros. 1
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