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Opgave 1. Een select abonnement AM 

Bestellen via bol.com is goedkoop. Er is alleen een “maar”. Ieder keer dat je iets 

bestelt  onder de €30,-- betaal je €3,95 verzendkosten. Als je via bol.com regelmatig 

een bestelling plaatst kun je via een “vracht select abonnement” je verzendkosten 

voor een jaar afkopen. Dit abonnement kost €14,99 voor een jaar. 

Jan heeft een en ander voor zichzelf op rij gezet om te bepalen of hij het vracht 

select abonnement zal afsluiten. Hij heeft het afgelopen jaar acht aankopen gedaan 

via Bol.com. Daarvan was 62,5% onder de gratis verzenden grens van €30,--. 

1. Bereken voor komend jaar uit hoeveel procent Jan goedkoper uit is aan 

verzendkosten dan vorig jaar als zijn aankooppatroon volgend jaar hetzelfde 

zal zijn als dit jaar. 

Kosten afgelopen jaar: 8*0,62%*3,95 = 19,75 

(14,99-19,75)/19,75*100% = 24,1% 

2. Leg aan de hand van het begrip verzonken kosten uit dat Jan komende jaar 

waarschijnlijk meer bestellingen gaat plaatsen bij bol.com, als hij inderdaad 

het vracht select abonnement afsluit. 

Het abonnement is geworden tot een vorm van verzonken kosten. Het maakt 

nu niet meer uit hoeveel pakjes Jan laat komen, dus in zijn beslissing om iets 

te kopen bij bol.com houdt Jan geen rekening meer met deze kosten.  

3. Leg uit dat deze extra aankopen vooral aankopen zullen zijn onder de “gratis 

verzenden grens van €30,--. 

Boven deze grens werd er al gratis verzonden. Daarnaast zullen duurdere 

spullen niet zomaar meer gekocht worden. Die verleiding ligt meer bij iets 

goedkopere spullen. 

4. Leg uit dat door het afsluiten van het vracht select abonnement de marginale 

kosten van aankopen via Bol.com voor Jan zijn gedaald naar €0,--. 

De marginale kosten zijn de extra kosten voor Jan als hij een extra bestelling 

onder €30,-- doet. Die extra kosten zijn nu €0,-- geworden. 

5. Leg uit dat Jan door het afsluiten van het vracht select abonnement zijn 

variabele kosten omgezet heeft naar constante kosten. 

Verzendkosten waren de kosten per bestelling. Dat zijn nu vaste kosten 

geworden voor een heel jaar en daarmee niet meer afhankelijk van het aantal 

bestellingen. 


