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Opgave 1. Machines voor een mooie prijs AM 

Roetor BV is een machinefabrikant die vanwege een patent het alleenrecht heeft om 

dit type machine te maken. De kwaliteit van deze machines is zodanig dat klanten die 

deze machines inzetten behoorlijke kostenvoordelen bij hun eigen productie behalen. 

Marktonderzoek heeft uitgewezen dat klanten van Roetor BV de volgende 

betalingsbereidheid hebben voor de machines die Roetor BV bouwt: 

Qv = -4P + 2000 
 

Daarnaast zijn de volgende gegevens bekend van Roetor BV: 

GTK = 400 + 
1.500.000

𝑄
 

P = prijs in euro’s 
Q = afzet in duizenden machines 

 

De directie van Roetor BV wil graag haar prijs verhogen, van €450,-- naar €475,--.  

De marketing directeur waarschuwt dat een patent niet betekent dat je geen 

concurrentie hebt, en vraagt zich af of de voorgestelde prijswijziging verstandig is. 

1. Op welke marktvorm opereert Roetor BV? Leg uit waarom. 

Monopolie, hij heeft het wettelijk vastgelegde alleenrecht dit type machine te 

produceren 

2. Verklaar de uitspraak van de marketing directeur. 

Klanten zullen overstappen naar de concurrent op het moment dat de 

kostenvoordelen van de gekochte machine van Roetor wegvallen door de 

gestegen kostprijs van de machines van Roetor BV.  

3. Hoeveel bedragen de constante kosten van Roetor BV? 

€1.500.000,-- 

4. Bepaal de totale opbrengstvergelijking van Roetor BV. 

Qv = -4P + 2.000 

4P = -Q + 2.000 

P = -0,25Q + 500 

Dus: 

P*Q = -0,25Q2 + 500Q 

TO = -0,25Q2 + 500Q 

5. Welke doelstelling streeft Roetor BV kennelijk na? 

Daarvoor zullen we eerst de MO vergelijking moeten afleiden. 

TO = -0,25Q2 + 500Q 

MO = -0,5Q + 500 

 

Doelstelling MO = 0 

-0,5Q + 500 = 0 

-0,5Q = -500 

Q = 1.000 
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Invullen in de prijs-afzetvergelijking: 

P = -0,25*1.000 + 500 = €250,-- 

De prijs ligt hoger dus zal Roetor BV waarschijnlijk maximale winst nastreven: 

MO = MK 

-0,5Q + 500 = 400 

-0,5Q = -100 

Q = 200 

Invullen in de prijs-afzetvergelijking: 

P = -0,25*200 + 500 = €450,-- 

Dus Roetor BV streeft maximale totale winst na 

6. Is het verstandig vanuit winstoogmerk de voorgestelde prijsverhoging door te 

voeren? 

Nee, een hogere prijs zal leiden tot een lagere winst omdat de maximale winst 

bereikt wordt bij de huidige prijs-afzet verhouding. 

7. Bepaal het procentuele verschil in winst door de prijsverhoging. 

TO berekenen via de TO functie: 

TO = -0,25*2002 + 500*200 = -10.000 + 100.000 = 90.000*1.000 = €90 mln 

 

TO berekenen via P*Q: 

P * Q = 450 * 200.000 = €90 mln 

 

TK berekenen: 

TK = 400 * 200.000 + 1.500.000 = €81,5 mln 

 

TW berekenen: 

TO – TK = 90 – 81,5 = €8,5 miljoen 

 

Stap 2: winst berekenen na prijsverhoging: 

Eerst de nieuwe afzet uitrekenen bij deze prijs via de vraagvergelijking: 

Qv = -4P + 2000 

Qv = -4*475 + 2000 = 100 

 

TO berekenen via P*Q: 

P * Q = 475 * 100.000 = €47,5 mln 

TK berekenen: 

TK = 400 * 100.000 + 1.500.000 = €41,5 mln 

TW berekenen: 

TO – TK = 47,5 – 41,5 = €6 miljoen 

 

Daling van de winst in procenten: 

-€2,5 / €8,5*100% = -29,41% 

 

 

 


