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Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

De goedkoopste auto van Nederland
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken
van informatiebron 1 in de bijlage.

Dick Visser en Edward Porskamp zitten op het ROC in Utrecht. Ze hebben net
beiden hun rijbewijs gehaald. Dick stelt Edward voor samen een auto te kopen,
zodat ze de kosten kunnen delen. Dick en Edward hebben samen € 8.000 te
besteden voor de auto.
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Waaronder valt de aanschaf van een auto?
A de dagelijkse uitgaven
B de incidentele uitgaven
C de vaste lasten
Gebruik informatiebron 1.
Dick ziet in de krant de advertentie voor de Daihatsu Cuore.
Volgens de advertentie heeft deze auto een hoge restwaarde.
Æ Wat is volgens de advertentie de restwaarde (inruilwaarde) van deze auto na
twee jaar? Geef de berekening.

Dick wil de auto twee dagen per week gebruiken om naar zijn stagebedrijf te
gaan. De afstand enkele reis bedraagt 35 km. Een liter benzine kost € 1,39.
Hij kan ook met de trein gaan. Een retourtje kost € 7,90.

Gebruik informatiebron 1.
Dick rekent met behulp van bovenstaande gegevens uit wat een ritje heen en
terug met de auto naar zijn stagebedrijf hem aan benzine kost.
Æ Vergelijk de kosten van het treinkaartje met de benzinekosten van de auto.
Wat is het goedkoopste? Geef de berekening.
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Edward vindt dat Dick bepaalde zaken over het hoofd ziet. “De auto kost ook
geld als we er niet in rijden.”
Æ Geef een voorbeeld van dergelijke kosten.
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De stagebegeleider hoort van de nieuwe auto. Hij had liever gezien dat Edward
en Dick voor de trein hadden gekozen. “Aan die keuze had de maatschappij iets
gehad, want dan worden de maatschappelijke kosten minder.”
Æ Leg uit dat een keuze voor de trein minder maatschappelijke kosten tot
gevolg heeft.
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De goedkoopste auto van Nederland
Informatiebron 1: Advertentie Daihatsu Cuore

Wist u dat Daihatsu de kroon spant
wanneer we praten over een laag
aanschafbedrag, minimaal onderhoud
en een hoge restwaarde?
Daarom durft Daihatsu als enige wél
een gegarandeerde restwaarde af te
geven. Bijvoorbeeld voor de Daihatsu
Cuore 1.0 12V Kyoto met een
actieprijs van € 7.498. Bij aankoop
tijdens de Daihatsu-summersale kost
deze Cuore u bij inruil na 24 maanden
omgerekend slechts € 2.024!
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Bovendien is de Cuore de zuinigste
benzine-auto met een verbruik van
slechts 1 liter op 16,9 km.
En zo blijft de Daihatsu Cuore op alle
fronten de goedkoopste auto van
Nederland.
Ga naar de Daihatsu-dealer en vraag
naar de voorwaarden.
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