
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 

 

Op 1 november 2018 hebben enkele scholieren hun webwinkel Tapir 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tapir is een handelsonderneming 

in goedkope kleden. 

 

 
 

De kleden worden geïmporteerd en verkocht in Nederland. De 

inkoopbestellingen worden binnen 1 week ontvangen en de 

verkoopbestellingen worden binnen 1 week afgeleverd. 
 

Met betrekking tot de inkopen en verkopen door Tapir is gegeven: 
 

 

 prijzen en verzendingen betalingsvoorwaarden 

inkoop ‒     vaste inkoopprijs  € 7,50  

 inclusief verzending naar 

 Nederland 

‒ in november en 

 december 2018 contante 

 betaling 

‒ vanaf 1 januari 2019 op 

 rekening met een 

 krediettermijn van 

 1 maand 

verkoop ‒ vaste verkoopprijs € 20 

‒ De verzendkosten van  

 Tapir naar de klant zijn 

 € 5,50 en worden door Tapir 

 betaald. 

‒ contante betaling 

 



a Van welke vorm van krediet is bij Tapir sprake bij de inkopen vanaf 1 januari 

2019? Motiveer het antwoord. 

 

a ontvangen afnemerskrediet  

b verstrekt afnemerskrediet 

c ontvangen leverancierskrediet  

d verstrekt leverancierskrediet 

 

Tapir heeft voor de financiering van de eerste inkoop van de kleden een 

onderhandse lening afgesloten. 

 

 

 

De interestbetaling kan op verzoek van Tapir worden uitgesteld. Bij uitstel wordt 

de niet betaalde interest opgeteld bij de resterende schuld. 

Tapir heeft als gevolg van opstartproblemen in de maanden november 2018, 

december 2018 en januari 2019 geen interest betaald. 

 

b Bereken de interestkosten van Tapir over februari 2019. 

 

Tapir wil berekenen hoeveel kleden in februari 2019 minimaal verkocht moeten 

worden om alle kosten te dekken. 

 

c Bereken de dekkingsbijdrage per kleed. 

 

De overige constante kosten van Tapir over februari 2019 zijn € 180. 

 

d Bereken met behulp van de dekkingsbijdrage per kleed hoeveel kleden in 

februari 2019 minimaal door Tapir verkocht moeten worden om alle kosten te 

dekken. 

 

In februari 2019 zijn door Tapir 50 kleden besteld en ontvangen en 70 kleden 

verkocht en afgeleverd. 

 

e Bereken het totale resultaat van Tapir over februari 2019. Geef aan of er sprake 

is van een voordelig/+/positief of van een nadelig/-/negatief resultaat. 

leenbedrag ingangsdatum 

lening 

aflossing interest 

€ 1.800 1 november 2018 in 1 keer na 

18 maanden 

1% per maand en 

wordt maandelijks 

achteraf betaald 

 


