
Opgave 1. Oppervlakte en punten 

Een bedrijf dat opereert op een marktvorm die valt aan te duiden als een oligopolie, 

heeft onderstaande kosten en opbrengsten structuur en gegevens. 

Bron 1A. kosten en opbrengsten van een oligopolist. 

 

Bron 1B. kosten en opbrengsten van een oligopolist. 

P = -0,6Q + 4 
MO = -1,2Q + 4 

TK = 0,4Q + 700.000 
Q = in in miljoenen stuks 

P = in eurocent 

 

Bereken aan de hand van de gegevens uit de bronnen 1A en 1B, de gevraagde 

oppervlakten en punten: 

1. Bereken punt X. 

Punt X is de hoeveelheid waard ze maximale winst behaalt, te berekenen via 

MO=MK. 

MO = -1,2Q+4 

MK = 0,4 

-1,2Q+4 = 0,4 

-1,2Q = -3,6 

Q = 3 >> 3 miljoen stuks 



2. Bereken punt Y. 

Punt Y is de hoeveelheid waard ze maximale omzet behaalt, te berekenen via 

MO=0. 

MO = -1,2Q+4 

-1,2Q+4 = 0 

-1,2Q = -4 

Q = 3,33 >> 3,33 miljoen stuks 

3. Bereken de oppervlakte ADWX 

de oppervlakte ADWX drukt de omzet uit bij de doelstelling maximale winst. 

Omzet bereken je via P*Q (TO) 

Bij vraag 1 hebben we berekend dat bij MO=MK er 3 miljoens stuks worden 

afgezet. 

De bijhorende prijs berekenen we door 3 miljoen in te vullen in de prijs-

afzetfunctie: P = -0,6Q + 4  >> P = -0,6*3 + 4 = €2,20 

TO is dan 3 mln * €2,20 = €6,6 mln 

4. Bereken de oppervlakte CDWV 

de oppervlakte CDWV drukt de winst uit bij de doelstelling maximale winst. 

winst is TO-TK, of (GO-GTK)*q bij de doelstelling maximale winst. 

In vraag 1 en 6 hebben we al de omzet berekend (6,6 mln) 

De kosten in die situatie zijn: TK = 0,4*3mln + 700.000 = €1,9mln 

De oppervlakte van de winst is dan TO-TK = 6,6 - 1,9 = €4,7 mln 

5. Bereken punt C 

Punt C zijn de gemiddelde totale kosten bij maximale winst. Dat bereken je 

via: TK/q 

De totale kosten bij dit punt hebben we berekend bij vraag 4.  

Het antwoord is dan: 1,9 mln / 3 mln = €0,63 


