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Opgave 1. Claessens concurreert niet? AM 

Claessens is een fabrikant van ondergoed in het duurdere segment. Claessens 

verkoopt zijn ondergoed aan de tussenhandel, die de distributie naar winkels 

verzorgen. Claessens streeft naar maximale totale winst op jaarbasis. Op de markt 

voor ondergoed heeft Claessens een goede naam opgebouwd. In het segment 

waarin Claessens zich bevindt zitten maar enkele andere aanbieders. 

Bron 1. Gegevens van Claessens 

 

In bron 1 staan een grafiek van een aanbieder op een markt.  

1. Leg uit waarom de Qv lijn bij een aanbieder met invloed op de prijs, ook wel 

prijs-afzetlijn wordt genoemd. 

Omdat de aanbieder zelf kan kiezen welke prijs hij gaat hanteren (hij heeft 

invloed op de prijs). Er is geen dictaat van de markt zoals bij een perfect 

werkende markt. 

2. Leg uit waarom de prijs-afzetlijn van Claessens de betalingsbereidheid van de 

klanten van Claessens voor zijn product weergeven. 

Deze lijn is opgebouwd uit alle vragers naar het product van Claessens. Ieder 

consument heeft een andere betalingsbereidheid. Alle individuele 

betalingsbereidheden bij elkaar opgeteld vormen samen de vraaglijn. 

3. Leg uit dat Claessens, in zijn streven naar maximale winst, de optimale 

verhouding zoekt tussen de betalingsbereidheid van zijn potentiele klanten en 

zijn gemiddelde totale kosten (GTK). 

Claessens wil een zo groot mogelijke winst. De prijs die daar bij hoort ligt in 

het gebied waar de Qv lijn hoger ligt dan de GTK lijn. De optimale verhouding 

is die plek dat de gemiddelde winst per stuk het hoogst is (bij MO=MK).  

4. Leg uit waarom heterogeniteit van het product ondergoed maakt dat 

Claessens invloed heeft op de prijs. 
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Heterogeniteit maakt dat alle producten op de markt verschillen waardoor hij 

zijn eigen prijs kan vragen (zolang dat niet te veel van de concurrent afwijkt) 

5. Leg uit waarom heterogene producten leiden tot een minder transparante 

markt. 

Omdat alle producten van elkaar verschillen is het voor klanten moeilijker te 

bepalen of de prijs-kwaliteit verhouding in orde is. De klant kan niet alle 

producten beoordelen. 

6. Op welke marktvorm opereert Claessens? Leg uit waarom. 

Een oligopolie. Er staat dat er enkele aanbieders zijn. 

 

 


