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Opgave 1. Candy Crush is gratis AM 

Via de Apple iTunes store is Candy Crush, net als veel andere games, gratis te 

downloaden en te spelen. Tijdens het spelen krijg je reclame. Je kunt extra’s features 

via de app kopen, om wat levels verder komen. 

Je kunt ook een betaalde versie kopen waarin de tussentijdse reclame is afgekocht. 

1. Leg uit dat de maker van Candy Crush opereert op een markt van 

monopolistische concurrentie. 

Er zijn heel veel games waarmee Candy Crush concurreert, maar de eigenaar 

van Candy Crush maakt wel als enige dit spel en is voor wat betreft dit spel 

dus monopolist. 

2. Leg uit dat het op de markt brengen van twee versies van de game, een 

onbetaalde en een betaalde, een vorm van prijsdiscriminatie is. 

De maker van Candy Crush speelt in op verschillende betalingsbereidheden 

van verschillende klanten. Deze vorm is echter niet gebaseerd op gescheiden 

deelmarkten maar puur op de betalingsbereidheid en eigen keuze van de 

consument. 

3. Leg uit dat bij prijsdiscriminatie de onderneming het consumentensurplus 

afroomt. 

Door een duurdere versie uit te brengen neemt ze een deel van het 

consumentensurplus van mensen met een hoge betalingsbereidheid. Deze 

mensen hadden een groter surplus gehad als ze een versie hadden 

uitgebracht 

4. Leg uit dat het sturen van reclame tijdens een spel een strategie is van de 

spelmaker om de betalingsbereidheid van de speler voor games te vergroten. 

Door mooie reclamebeelden word je verlangen om een spel te kopen 

aangewakkerd 

5. Leg uit dat het gratis weggeven van het spel een strategie is van de spelmaker 

om zijn producentensurplus te vergroten ten koste van de speler. 

Door het gratis weggeven gaan mensen het spel spelen. Uiteindelijk willen ze 

verder spelen en winnen en gaan ze upgrades kopen terwijl ze vooraf 

misschien een betalingsbereidheid van 0 hadden voor dit spel 


