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Geld maakt niet gelukkig
Bij de beantwoording van de vragen 6 tot en met 11 moet je soms gebruikmaken
van informatiebron 3 in de bijlage.
Kees kan wel wat geld gebruiken, want hij komt steeds geld tekort. Net nu hij
vindt dat hij toe is aan een nieuwe auto, ziet hij een advertentie over het lenen
van geld. Hij denkt € 10.000 tekort te komen voor een nieuwe auto.

Gebruik informatiebron 3.
Kees twijfelt of hij op deze aanbieding zal ingaan. Kees is een man die niet
graag voor verrassingen komt te staan. Hij wil precies weten waar hij aan toe is.
Æ Waarom geeft de tabel geen absolute zekerheid over de kosten?
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Volgens een krantenartikel is er in Nederland sprake van oplopende inflatie.
Is een oplopende inflatie gunstig of ongunstig voor iemand die geld leent?
A Gunstig, de lener betaalt terug met geld dat meer waard is.
B Gunstig, de lener betaalt terug met geld dat minder waard is.
C Ongunstig, de lener moet terugbetalen met geld dat meer waard is.
D Ongunstig, de lener moet terugbetalen met geld dat minder waard is.
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Lenen van geld moet kunnen, volgens Kees, want hij verdient gelukkig elk jaar
meer geld. Kees heeft nu een salaris van netto € 1.800 per maand. Vorig jaar
verdiende hij € 1.770.
De inflatie is 1,1 procent.
Æ Is de koopkracht van Kees toegenomen of afgenomen? Schrijf je berekening
op.
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Kees besluit in te gaan op het aanbod van de kredietverstrekker. Enige tijd later
wordt € 10.000 op zijn bankrekening gestort.
Voordat Kees het geld op zijn bankrekening ontving, had hij een debetsaldo van
€ 325.
Æ Wat is nu het saldo op zijn bankrekening?
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Daarna gaat Kees op zoek naar zijn nieuwe auto. Hij bezoekt veel garages en
vergelijkt de prijzen.
Hoe wordt geld nu gebruikt?
A oppotmiddel
B rekenmiddel
C ruilmiddel
D spaarmiddel
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Kees voelt zich een gelukkig mens, nu hij voldoende geld heeft.
Andere mensen denken daar anders over. Zij zeggen: “Geld maakt niet altijd
gelukkig.”
Æ Waarom maakt geld niet altijd gelukkig? Verklaar je antwoord.
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Geld maakt niet gelukkig
Informatiebron 3
Eigen Huis Krediet*
Kredietsom
Te betalen per maand in het eerste jaar
Effectieve rente op jaarbasis in het eerste jaar
Te betalen per maand na het eerste jaar
Effectieve rente op jaarbasis na het eerste jaar
Looptijd (in maanden)
Totale prijs over 180 mnd incl. aflossing

€ 10.000
€ 35
4,3%
€ 49
6,0% **
180
€ 18.652 **

1 jaar rentevast, daarna een variabele rente (op dit moment zou die 6%
worden). Vraag naar de voorwaarden.
* Dit betreft een tweede hypotheek, niet zijnde een doorlopend krediet,
waarop niet wordt afgelost.
** Indien de rente ongewijzigd blijft.

-

www.vmbogltl.nl

-2-

www.examen-cd.nl

-

