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Opgave 1. Prijsdiscriminatie 2 AM 

Een aanbieder van concertkaartjes besluit om voor een concert van een popgroep 

zijn klanten twee verschillende prijzen te berekenen. Een hogere prijs voor mensen 

die vroegtijdig besluiten te kopen (in de eerste week van de verkoop) en een lagere 

prijs voor mensen die pas later besluiten een kaartje te kopen. De aanbieder maakt 

daarbij gebruik van de hogere betalingsbereidheid bij sommige mensen die het 

concert niet willen missen en zeker willen zijn van een kaartje. 

Voordat het besluit werd genomen om twee verschillende prijzen te hanteren voor 

hetzelfde product te hanteren, werd een prijs gehanteerd die leidde tot maximale 

totale winst. Om te zorgen dat prijsdiscriminatie kan worden toegepast worden de 

kaartjes op naam verkocht en is er sprake van een toegangscontrole. Deze extra 

controle levert extra vaste kosten op tijdens het concert. Dat zijn de loonkosten van 

de controleurs. Deze kosten bedragen €500,-- per concert. Bron 1 geeft de kosten en 

opbrengsten weer van 1 concert. 

Bron 1. Grafiek van de aanbieder na toepassing van prijsdiscriminatie (1 concert) 

 

 

Lees bron 1 en maak daarna onderstaande vragen. 

1. Welke prijs werd gehanteerd voordat werd overgegaan tot prijsdiscriminatie? 

€38,-- 

2. Welk vak of welke vakken geven het producenten surplus weer voordat werd 

besloten over te gaan tot het toepassen van verschillende prijzen? 

B2 en B3 

3. Welk vak of welke vakken geven het consumentensurplus weer, nadat werd 

overgegaan tot prijsdiscriminatie? 

A1 en A2 

4. Welk vak of welke vakken geeft of geven het deel weer van het 

consumentensurplus dat is afgeroomd door de producent/ aanbieder, door het 

toepassen van prijsdiscriminatie? 
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B1 

5. Wat wil de aanbieder bereieken met het op naam zetten van de kaartjes? 

Dat de kaartjes doorverkocht worden 

6. Bereken of de extra kosten per concert worden terugverdiend. 

400 klanten gaan nu €45 betalen in plaats van €38,--. Dat levert een voordeel 

van €7,-- bij deze klanten op: (€45 - €38) x 400 = €7 x 400 = €2.800 

De marginale kosten zijn €500,-- 

De extra kosten worden dus ruimschoots terugverdiend. 

 


