
Oefeningen Kostprijsberekening: Het Break Even Punt      Claessens Hendrik 
 

BREAK EVEN PUNT 
 
 
vraag  1: Hoe groot zal het BEP zijn indien ik weet dat 
Vaste kost 25 522 
de verkoopsprijs € 10 
variabele kost € 8,5 
resultaat naar boven af te ronden tot 0 cijfers na de komma 
 
antw 17015 
 
 
 
vraag  2: Hoe groot zal het BEP zijn indien ik weet dat 
er geen vaste kost is 
de verkoopsprijs € 10 
variabele kost € 8,5 
resultaat naar boven af te ronden tot 0 cijfers na de komma 
 
antw  0 
 
 
 
vraag  3: Hoe groot zal het BEP zijn indien ik weet dat 
Vaste kost 16 000 
de verkoopsprijs € 100 
variabele kost € 85 
resultaat naar boven af te ronden tot 0 cijfers na de komma 
 
antw   1067 
 
 
 
vraag  4: Ik ben een VZW. Aan hoeveel zal ik mijn product dienen te verkopen (inclusief BTW 21%)  
indien ik weet dat 
Vaste kost 16 000 
variabele kost € 0,85 
hoeveelheid 500 
winst = 0 (vzw) 
resultaat af te ronden tot 2 cijfers na de komma 
 
antw € 39,75     (€ 32,85 excl. BTW) 
 
 
 
vraag  5: Ik ben een VZW. Aan hoeveel zal mijn vaste kost mogen zijn  indien ik weet dat 
BEP = 850 
variabele kost € 0,55 
verkoopprijs = € 1,75 
winst = 0 (vzw) 
resultaat af te ronden tot 2 cijfers na de komma 
 
antw € 1 020      
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vraag  6: Indien de belasting op winst gelijk is aan 40%. 
Hoe groot zullen mijn vaste kosten dan mogen zijn indien ik weet dat 
de verkochte hoeveelheid 5000 stuks 
de verkoopsprijs € 10 
variabele kost € 8 
beoogde nettowinst 6 000 
resultaat af te ronden tot 2 cijfers na de komma 
 
antw   0 
 
vraag  7: Indien de belasting op winst gelijk is aan 38%. 
Hoe groot zullen mijn vaste kosten dan mogen zijn indien ik weet dat 
de verkochte hoeveelheid 10 000 stuks 
de verkoopsprijs € 5 
variabele kost € 2,6 
beoogde nettowinst 6 000 
resultaat af te ronden tot 2 cijfers na de komma 
 
antw   14160,40 
 
 
 
vraag  8: Indien de belasting op winst gelijk is aan 38%. 
Hoe groot zal dan mijn verkoopprijs dan zijn (incl BTW 21%)  indien ik weet dat 
de verkochte hoeveelheid 10 000 stuks 
variabele kost € 2,6 
vaste kost € 10 634 
beoogde nettowinst 12 650 
resultaat af te ronden tot 2 cijfers na de komma 
 
antw       6,90                           5,70 
 
 
 
vraag  9: Indien de belasting op winst gelijk is aan 38%. 
Hoe groot zal dan mijn winst na belasting zijn  indien ik weet dat 
de verkochte hoeveelheid 200 000 stuks 
variabele kost € 5,75 
vaste kost € 466 835 
verkoopsprijs incl BTW 21% 10,89        VP z BTW = 9 
resultaat af te ronden tot 0 cijfers na de komma 
 
antw       113562                            
 
 
 
vraag  10: Ik ben een VZW. Tot hoeveel zal de aankoopsom van mijn grondstof in het totaal mogen 
belopen indien ik weet dat: 
verkoopsprijs incl BTW 21%   € 4,84 
Vaste kost 1 700 
hoeveelheid 850 
winst = 0 (vzw) 
resultaat af te ronden tot 2 cijfers na de komma 
 
antw € 2,00      


