Opdracht: Welk abonnement past bij jou?

niveau

Opdrachtenblad

€

Opdracht 1
1.
2.

3.
4.

Wat zou jij Melanie aanraden om te doen?
Wat zouden de voordelen en nadelen van
een maandelijks abonnement kunnen zijn?
En van een jaarlijks abonnement?
Waar zou jij op letten bij het afsluiten van
een sportabonnement?
Heb jij zelf weleens het gevoel gehad dat je
vast zat aan een abonnement? Wat heb je
toen gedaan?

Vrienden

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Wesley
Wat een bummer. Moet nog voor het hele jaar
contributie betalen voor de voetbalclub. Of ik
ff 180€ neer kan leggen.

Jasmina
Ik betaal elke maand € 17 voor de sportschool.
Dat is duurder dan wanneer je per jaar moet
betalen, maar dan is het ineens zoveel.

Soorten abonnementen

Melanie

Waarschijnlijk heb je een abonnement voor
je telefoon. En misschien ben je ook nog lid
van een sportvereniging of tijdschrift. Er
zijn verschillende soorten abonnementen.
Qua geld zijn de belangrijkste verschillen
tussen abonnementen: de duur van het
abonnement, de prijs, de betaaltermijn en
de opzegtermijn. Het is zeker de moeite
waard om te kijken welk abonnement het
best past bij jouw budget en frequentie van
het gebruik van het abonnement. Dat kan je
uiteindelijk veel geld schelen.

Ik betaal € 160 per jaar. Dat is voor mij
helemaal niet goedkoop. Ik ga maar zes keer
per jaar of zo naar de sportschool. Ik zou
eigenlijk alvast mijn abo op moeten zeggen,
anders vergeet ik het aan het einde van het
jaar weer en zit ik weer een jaar aan vast... :-(

Opdracht 2

Abonnement

Prijs per jaar

Wesley

Voetbalclub

€ 180

Jasmina

Sportschool

1.
2.
3.

Wie betaalt er per maand meer aan sporten?
Welk abonnement is dus het goedkoopst?
Kun je deze twee manieren van sporten eigenlijk
wel met elkaar vergelijken? Wat zijn de
belangrijkste verschillen tussen sporten bij
een voetbalclub en sporten bij een sportschool?

Prijs per maand

Betalen
1x per jaar

€ 16

1x per maand
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Opdracht 3
1.

Kijk goed naar de volgende abonnementen.
Vul de ontbrekende gegevens in.

Sportschool

Prijs per jaar

A
B

Prijs per halfjaar
€ 85,50

€ 180

C
D

2.
3.

Prijs per maand

€ 16
€ 120

Welk abonnement past het best bij jou? Waarom?
Vergelijk jouw keuze met de keuze van je
klasgenoot.

Opzegbaar

Betalen

Per jaar

2x per jaar

Per jaar

1x per jaar

Per maand

1x per maand

Per halfjaar

2x per jaar
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Op wie lijk jij het meest?
Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie
je het meeste lijkt.

Melanie

Jayden

Ik betaal elke maand voor de

Ik betaal de hockeyclub een keer per jaar,

sportschool. Dat was het goedkoopste

dan is het abonnement goedkoper. Ik zet

abonnement. Maar achteraf was dat

elke maand wat geld apart zodat ik aan

toch niet zo’n goed idee. Ik zit er namelijk

het eind van het jaar genoeg geld heb

wel een jaar aan vast en kan het

om de rekening te betalen.

abonnement niet tussentijds opzeggen.
Terwijl ik bijna nooit naar de sportschool
ga. Ik sport liever buiten.

Jasmina

Wesley

Ik betaal elke maand automatisch mijn

Ieder jaar schrik ik me weer kapot als

sportschoolabonnement. Zo is het voor

de jaarrekening van de voetbalclub

mij wel te betalen en hoef ik er ook niet

binnenkomt.

over na te denken.

Geldtip
Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op
wie jij het meeste lijkt.

Melanie

Jayden

Denk voor je een abonnement afsluit, goed na of

Heel slim om geld opzij te zetten. Dan word je

het abonnement wel bij je past. Zo voorkom je

aan het eind van het jaar niet onaangenaam

volgende keer dat je aan een abonnement vastzit

verrast door een rekening die je niet kunt betalen.

waar je eigenlijk vanaf wilt.

Hou dit zo vol.

Jasmina

Wesley

Dat is inderdaad een handige manier. Elke maand

Vaak is het wel goedkoper om in een keer te

zijn het dezelfde kosten. Zo weet je waar je op

betalen in plaats van op verschillende momenten.

kunt rekenen en kun je zorgen dat dat op je

Maar dan moet je wel zeker weten dat je, op het

rekening hebt staan.

moment dat de rekening komt, deze ook kunt
betalen. Zet hiervoor iedere maand wat geld opzij.

