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PRIJSBELEID

Aspecten prijsbeleid

M�Voor ondernemer:
    F�marketinginstrument
    F tegenprestatie voor het te leveren product

M Voor afnemer:
    F�geldelijk offer 
    F kwaliteitsindicatie
    F waarde-indicatie:  psychologisch / emotioneel /
                                                 economisch / monetair / niet-
                                                 monetair / value for money (prijs-
                                                 prestatie)
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PRIJSBELEID

Aspecten prijsbeleid

M�De functie van de prijs, kan dus vanuit meerdere
    invalshoeken worden bekeken, met name:
    F�economisch perspectief:
        de waarde van het product of de dienst, hetgeen
        sterk afhangt van het totale aanbod daarvan en
        van de totale vraag daarnaar; 
    F marketingperspectief:
        G vanuit de producent gezien, een marketing-
            instrument om bijv. de maximaal haalbare
            prijs te behalen, of om ‘iets’ over zijn product
            of dienst te communiceren;
        G vanuit de afnemer gezien, een perceived
            value, veelal resulterend in een prijsbeleving.
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PRIJSBELEID

Prijselasticiteit

M�Verloop van vraagcurve, toont de sterkte van de
    reactie van q.
    Elasticiteit heeft te maken met veranderingen in
    grootheden: oorzaak (bijv.  prijs- of koopkrachts-
    verandering) en gevolg (afzetverandering).

M�Algemeen geldt:

5

PRIJSBELEID

Prijselasticiteit

M Prijselasticiteit (van de vraag) e
v
:

    de relatieve (=%) verandering van de gevraag-
    de hoeveelheid q van een bepaald product in
    relatie tot de relatieve (=%) verandering van de
    prijs van dat product, ofwel:

M�de mate waarin de vraag van afnemers reageert
    op prijsveranderingen van een bepaald product;

M�in formulevorm: 
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PRIJSBELEID

Prijselasticiteit
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PRIJSBELEID

Prijselasticiteit

M Opgave 1: 
    Een productmanager wil de afzet van zijn product
    verhogen en overweegt de prijs ad € 7,50 per stuk
    te verlagen tot € 6,75.
    De omzet over het afgelopen jaar bedroeg
    € 1.312.500.  Volgens statistieken moet de
    productmanager rekening houden met een
    prijselasticiteit van -1,5.
    Hoeveel zullen naar verwachting de jaarafzet en
    de jaaromzet bedragen na toepassing van de voor-
    gestelde prijsverlaging?     
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PRIJSBELEID

Prijselasticiteit

M Oplossing opgave 1:
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PRIJSBELEID

Prijselasticiteit
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PRIJSBELEID

Prijselasticiteit
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PRIJSBELEID

Kruiselingse prijselasticiteit

M Kruiselingse prijselasticiteit e
k
:

    de relatieve (=%) verandering van de gevraag-
    de hoeveelheid q van een bepaald product in
    relatie tot de relatieve (=%) verandering van de
    prijs van een ander product, ofwel:

M�de mate waarin de vraag van afnemers naar één
    product reageert op prijsveranderingen van een
    ander product;

M�in formulevorm: 
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PRIJSBELEID

Kruiselingse prijselasticiteit

M 3 situaties kruiselingse prijselasticiteit e
k
:
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PRIJSBELEID

[Aaanbodelasticiteit]

M Aanbodelasticiteit e
a
:

    de relatieve (=%) verandering van de aangeboden
    hoeveelheid q van een bepaald product in relatie tot
    de relatieve (=%) verandering van de prijs van dat
    product, ofwel:

M de mate waarin het aanbod van producenten van
    een bepaald product reageert op prijsveranderingen
    daarvan.

M in formulevorm: 
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PRIJSBELEID

Inkomenselasticiteit

M Inkomenselasticiteit e
 i
:

    de relatieve (=%) verandering van de gevraag-
    de hoeveelheid q van een bepaald product in
    relatie tot de relatieve (=%) verandering van het
    inkomen i van de consument, ofwel:

M�de mate waarin de vraag van de consument naar
    een bepaald product reageert op veranderingen
    van het inkomen;

M�in formulevorm: 
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PRIJSBELEID

Inkomenselasticiteit

M 3 situaties inkomenselasticiteit e
 i
:
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PRIJSBELEID

Wet van Engel

M Wet van Ernst Engel (Duitse statisticus, 1821 -1896,

        directeur van het Pruisische statistisch bureau):

      “Naarmate het inkomen stijgt, zal het percentage
      van inkomen dat wordt besteed aan noodzakelijke
      goederen (voor primair onderhoud) afnemen”.

M Een inkomensstijging brengt dus met zich mee dat:
    F het % dat wordt besteed aan voedsel, daalt;
    F het % dat wordt besteed aan wonen en huis-
        houdelijke artikelen, gelijk blijft, en
    F het % dat wordt besteed aan kleding, vervoer,
        recreatie, gezondheid en opleiding, toeneemt. 
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PRIJSBELEID

Wet van Engel: de Engelkrommen
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PRIJSBELEID

Inkomenselasticiteit

M Opgave 2: 
    Een consument verdiende in 2014  € 30.000.
    Per 1-1-2015 werd zijn inkomen verhoogd tot
    € 31.500.  In 2014 kocht hij in totaal voor € 500 aan 
    product X, tegen € 12,50 per stuk.
    Per 1-1-2015 onderging dit product een prijs-
    verhoging van 20%.   Achteraf is gebleken dat deze
    consument in 2015 voor in totaal € 525 van dit
    product heeft gekocht.
    Om wat voor product gaat het hier:  een luxe, nood-
    zakelijk of inferieur product?   
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PRIJSBELEID

Inkomenselasticiteit

M Oplossing opgave 2:
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Constante kosten:
    kosten die in hun totaliteit zijn gefixeerd voor een
    bepaalde periode.  Deze zijn onafhankelijk van het
    aantal geproduceerde goederen of diensten tijdens
    die periode.
    Betreffen kosten die ook worden gemaakt als de
    productie stil staat.

M Voorbeelden van constante kosten:
    afschrijvingskosten, huur van gebouwen, kosten van
    het machinepark, rentelasten, enz. 
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Variabele kosten:
    kosten die rechtstreeks variëren met de omvang van
    de bedrijfsactiviteit, en naar 0 tenderen, wanneer er
    geen bedrijvigheid is. 

M Voorbeelden van variabele kosten:
    kosten van grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen,
    energie, arbeid, enz.
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Onderscheid in variabele kosten:
    F proportionele variabele kosten:
        variabele kosten die stijgen of dalen 
        recht evenredig met productieomvang;
    F progressieve variabele kosten:
        variabele kosten die méér dan 
        evenredig stijgen met productie-
        omvang, bijv. toeslagen voor overwerk;
    F degressieve variabele kosten: 
        variabele kosten die bij toname van 
        de productie afnemen, en bij afname 
        van de productie toenemen, bijv. door
        kwantumkortingen van inkoop.
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Directe kosten:
    kosten die rechtstreeks aan de productie of verkoop
    van een bepaald product zijn toe te rekenen.
    Kunnen dus zowel constante als variabele kosten
    zijn!

M Voorbeelden van directe kosten:
    grondstoffen, kosten van de direct bij de productie
    betrokken medewerkers, afschrijvingskosten, kosten
    van machines die de proucten produceren, enz.
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Indirecte kosten:
    kosten die niet (eenvoudig) direct aan de vervaar-
    diging van een bepaald product zijn toe te wijzen.
    Indirecte kosten leveren een probleem op voor de
    kostprijsberekening, want deze kosten moeten nog
    verbijzonderd worden naan product(groep).

M Voorbeelden van indirecte kosten:
    rentekosten van vreemd vermogen, afschrijvings-
    kosten van bijv.  het kantoorgebouw, salarissen van
    directie, stafdiensten en administratief personeel,
    enz.
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Belasting Toegevoegde Waarde:     
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Verkoopprijsniveau;         Omzetniveau:     
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Opgave 3:
    Een fabrikant van sierverlichting verkoopt een lamp
    aan de groothandel voor €  100  (= af-fabrieks-
    prijs, incl. marges van fabrikant).
    De groothandel hanteert een marge van 10% op zijn
    inkoopprijs.
    De detailhandel hanteert op zijn beurt 30% marge op
    zijn verkoopprijs.
    De consumentenprijs is incl.  21% BTW.
    Hoeveel bedraagt deze consumentenprijs?
    (BTW hier alleen m.b.t. consumentenprijs berekenen,
    BTW bij de resp. handelsschakels kan buiten
    beschouwing gelaten worden). 
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Oplossing opgave 3:
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Opgave 4:
    De consumentenprijs van een tourfiets bedraagt
    €  1295, incl.  21% BTW.
    De detailhandel hanteert 40% marge op zijn inkoop-
    prijs.
    De groothandel hanteert 25% marge op zijn verkoop-
    prijs.
    Hoeveel bedraagt aldus de inkoopprijs van de groot-
    handel, ofwel de af-fabrieksprijs?
    (BTW hier alleen m.b.t. consumentenprijs berekenen,
    BTW bij de resp. handelsschakels kan buiten
    beschouwing gelaten worden). 
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PRIJSBELEID

Bedrijfseconomische aspecten

M Oplossing opgave 4:
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PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden
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PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden

M Standaardkostprijs-berekening  (basisuitvoering):
    F betreft de kostprijs bij een standaardbezetting
        van de productiecapaciteit (de normale bezetting,
        meestal gesteld op 80% van de totale productie-
        capaciteit).  Hogere bezettingsgraad dan gepland
        leidt tot een lagere kostprijs en andersom.
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PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden

M Integrale kostprijs-berekening  (wordt ook aange-
    duid als standaardkostprijs):
    F voor wanneer het nodig is om de totale (=
        integrale) kostprijs per eenheid product te
        bepalen, hetgeen zowel de vaste als de variabele
        kosten omvat.
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PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden
M Opgave 5:
    In een bepaald jaar werd door een producent van
    luxe ontbijtkoek 200.000 stuks als normale
    productie beschouwd.  In werkelijkheid werden er
    echter 220.000 gebakken.  
    De totale vaste kosten, toegerekend aan dit product,
    bedroegen toen € 50.000. De totale variabele kosten
    kwamen toen uit op € 48.000.
    Wat was bij deze producent de standaardkostprijs
    van één luxe ontbijtkoek? 
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PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden
M Oplossing opgave 5:
    Integrale kostprijs: C / N + V / W

    € 50.000 / 200.000 + € 48.000 / 220.000 =
    € 0,25 + € 0,22 =
    af-fabrieksprijs  € 0,47      
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PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden
M Opgave 6:
    Een onderneming produceert eenvoudige radio's.
    De variabele kosten bedragen € 14,- per stuk en 
    de constante kosten bedragen € 525.000,-. 
    Men gaat uit van een afzet van 52.500 stuks.

Wat zal de verkoopprijs minimaal moeten zijn
    indien de onderneming 25% winstmarge wil
    bereiken op de verkoopprijs af-fabriek?

38

PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden
M Oplossing opgave 6:
    Integrale kostprijs: C / N + V / W

    € 525.000 / 52.500 + € 14 = € 10 + € 14 =  

    af-fabrieksprijs  € 24 (75% van verkp)
    winstmarge        ..?...  (25% van verkp)
    verkoopprijs       ..?...  (100% van verkp)

    Verkoopprijs af-fabriek wordt dus:
    € 24 / 0,75 = € 32  (reken maar na!)
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PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden

M Differentiële kostprijs-berekening :
    F wordt berekend door bij de toename van de pro-
        ductie, de kosten die men méér maakt, te delen
        door het aantal producten dat men méér maakt.



40

PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden

M Opgave 7:
    De kostprijs van een artikel dat een producent in
    zijn assortiment voert, bestaat uit een inkoop-
    waarde van € 30,- met daarboven een kosten-
    bedrag van € 30,-per eenheid.  Van het
    kostenbedrag 75% gebaseerd op de constante
    kosten bij een normale productie van 10.000
    stuks.

Wat is de differentiële kostprijs?
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PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden

M Oplossing opgave 7:
    Kostenbedrag = € 30 = vast € 22,50 + var € 7,50
  
    Differentiële kostprijs = alleen variabele kosten
    rekenen:  
    Inkoopprijs:                             € 30       = variabel !
    bij:  var. deel kostenbedrag:  €   7,50
                                                    
    Differentiële kostprijs:            € 37,50    
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PRIJSBELEID

Kostprijscalculatiemethoden

M Berekening integrale / differentiële kostprijs :
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PRIJSBELEID

Winstbepaling

M Opgave 8:
    Een bedrijf heeft een capaciteit van 400.000 eenheden.
    Men realiseert voor dit jaar een normale productie en afzet
    van 300.000 eenheden.
    De afzet vindt tot dusver uitsluitend in Nederland plaats.
    De af-fabrieksprijs bedraagt € 52,- en de integrale kostprijs
    bedraagt € 41,- waarvan 60% constante kosten zijn.
    Er komt onverwachts, vanuit het buitenland, een aanvraag
    voor levering van 28.000 eenheden, waartoe men bereis is
    € 32,- per eenheid te betalen.
    Voor uitvoering van deze order is een eenmalige investering
    nodig van € 90.000, hetgeen direct volledig zal worden
    afgeschreven.
    Hoe groot wordt de totale winst dit jaar indien deze
    opdracht wordt aanvaard?
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PRIJSBELEID

Winstbepaling

M Oplossing opgave 8:

45

PRIJSBELEID

Winstbepaling

M Opmerkingen winstberekening:
    F handelsondernemingen berekenen winst als volgt:

        Omzet - inkoopwaarde omzet = brutowinst (BW)
        BW - overige var.kosten = dekkingsbijdrage (DB)
        DB - vaste kosten = nettowinst 

     F producenten berekenen winst o.a. als volgt:
             
         Omzet - var.kosten = dekkingsbijdrage (DB)
         DB - vaste kosten = nettowinst
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PRIJSBELEID

Aspecten prijsbeleid

M Uiteenlopende doelstellingen van het prijsbeleid :
    F het behalen van maximale winst;
    F het realiseren van een bepaald marktaandeel;
    F het bereiken van een snelle acceptatie van
        producten en/of diensten op bepaalde (interna-
        tionale) markten;
    F het het verstevigen van de positie ten opzichte
        van de concurrentie;
    F het behalen van een bepaald rendement op de
        investeringen;
    F enz.


