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Opgave 1. Bedrijfskosten van broodje Willem AM 

Broodje Willem verkoopt belegde broodjes. Zijn gemiddelde verkoopprijs per broodje 

is €4,75. Willem leeft van de winst van zijn zaak. Op jaarbasis heeft Willem 

huurkosten van €5.000,--. De kosten voor gas, water en elektra zijn op jaarbasis 

€2.381,--. De afschrijvingen van zijn inventaris zijn op jaarbasis €3.619,--. De 

inkoopkosten voor de broodjes zijn gemiddeld €1,15 per broodje. 

Willem heeft een uitzendkracht in dienst die ieder weekend tijdens de topdrukte komt 

werken (op jaarbasis 400 uur a €17,50). Omdat Willem precies weet wanneer hij de 

uitzendkracht nodig heeft beschouwd hij de kosten van deze uitzendkracht als 

constante kosten. Hij zou deze kosten, zo denkt hij, ook als variabele kosten kunnen 

beschouwen. 

1. Leg uit waarom Willem de kosten van de uitzendkracht ook als variabele 

kosten kan beschouwen. 

De omvang van de kosten van de uitzendkracht variëren mee met de 

productie. Hoe meer broodjes hij verkoopt hoe meer uur hij de uitzendkracht 

zal inzetten, in ieder geval voor die zijn eigen productiecapaciteit in arbeid te 

boven gaat.  

2. Stel de opbrengstenvergelijking van Broodje Willem op. 

TO = 4,75Q 

3. Stel de kostenvergelijking van Broodje Willem op. 

TK = 1,15Q + (5.000 + 2.381 + 3.619 + (400*17,50)) = 

TK = 1,15Q + (5.000 + 2.381 + 3.619 + 7.000) = 

TK = 1,15Q + 18.000 

4. Bereken hoeveel broodjes Willem op jaarbasis moet verkopen om break-even 

te draaien. 

4,75Q = 1,15Q + 18.000 

3,6Q = 18.000 

Q = 5.000 

5. Zet in onderstaand raster de TO, TK en TW vergelijkingen van Broodje 

Willem. Zet de afkortingen bij iedere lijn. 

6. Bereken de maximale winst die Broodje Willem kan behalen, en controleer 

daarmee de ligging van de TW lijn. 

TW = TO - TK 

de productiecapaciteit is 10.000 broodjes 

TO = 4,75*10.000 = €47.500 

TK = 1,15*10.000 + 18.000 = €29.500 

€47.500 - €29.500 = €18.000 
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