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Opgave 1. Chemische reactie V AM 

Een aanbieder van een chemische stof concurreert met enkele andere aanbieders. 

Om de markt te betreden zijn grote investeringen nodig. De productie en verkoop van 

deze chemische stof is alleen rendabel als ze in zeer grote hoeveelheden wordt 

geproduceerd. 

Van deze aanbieder zijn de volgende gegevens bekend: 

TO = - 
1

3
Q2+4Q 

TK = 3,5Q + 1.500.000 
Q = afzet in miljoenen eenheden 

P = prijs in euro’s per eenheid 

 

1. Deze aanbieder produceert momenteel 750.000 stuks. Bereken de winst bij de 

huidige afzet. 

TO-vergelijking herschrijven tot prijsafzetfunctie: 

TO = - 
1

3
Q2+4Q  

dus (P x Q)/Q = (- 
1

3
Q2+4Q)/Q >>> P = - 

1

3
Q+4 

 

De afzet is in miljoenen eenheden dus de gehanteerde prijs is:  

P = - 
1

3
 x 0,75 + 4 = €3,75 

 

Stap 2. TO uitrekenen 

P x Q = €3,75 x 750.000 = €2.812.500,-- 

 

Stap 3. TK uitrekenen 

3,5*750.000 + 1.500.000 = €4.125.000,-- 

 

Stap 4. Winst uitrekenen: TW = TO - TK > €2.812.500 - €4.125.000 =   

-€1.312.500 (verlies) 

2. Leidt de MO functie af uit de gegeven functies. 

TO = - 
1

3
Q2+4Q >> MO = - 

2

3
Q+4 

3. Bij welke afzet draait deze aanbieder maximale winst? 

MO = MK 

- 
2

3
Q+4 = 3,5 

- 
2

3
Q = -0,5 >> Q = 500.000 

Bij 500.000 stuks behaalt deze aanbieder de maximaal mogelijke winst. 

4. Zullen de overige aanbieders van dezelfde chemische stof een probleem 

hebben met de verandering van de productie van deze aanbieder, als deze 

aanbieder de doelstelling “maximale totale winst” zal nastreven? Leg uit 

waarom wel of waarom niet. 
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Ja, deze aanbieder gaat uitbreiden en zal dus een lagere prijs vragen. 

Daardoor stappen klanten van de concurrent over. De concurrenten zullen 

daarop reageren met ook een prijsverlaging. Deze aanbieder begint dus in 

feite een prijsoorlog. 

5. Leg uit waarom deze ondernemer bij MO = 0 haar hoogste omzet behaalt. 

Bij verdere uitbreiding van de productie wordt de MO lijn negatief (meestal niet 

getekend in de grafieken). Iedere extra product zal vanaf dat moment leiden 

tot een procentueel snellere prijsdaling dan de procentuele afzetstijging. Dat 

betekent dat vanaf dat moment de omzet gaat dalen bij een productie-

uitbreiding. 


