Opdracht: Verborgen kosten

niveau

Opdrachtenblad

€€€

Opdracht 1
1.
2.
3.
4.

Wat bedoelt Jasmina met bijkomende kosten?
Zou jij je baantje ook opzeggen als je je spaardoel
eenmaal hebt bereikt?
Welke tip zou jij Melanie willen geven?
Kijk jij vooruit als het gaat om je financiën
(inkomsten en uitgaven)?

Vrienden

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Melanie
Ik heb het geld bij elkaar, morgen ga ik
die blauwe scooter kopen!

Wesley
Gaaf!! Hoe kom je eigenlijk aan het geld?

Tip → Soms kom je iets tegen dat je graag
wilt hebben: een camera, een telefoon of een
scooter. De prijs lijkt misschien mee te vallen.
Maar door de bijkomende kosten ben je soms
duurder uit dan je dacht. Dat is het geval als
je er nog dingen bij moet kopen, zoals een
lens bij een camera, een oplader voor je
telefoon of benzine en verzekeringen bij
een scooter. En je hebt natuurlijk ook een
scooterrijbewijs nodig!

Melanie
Door mijn krantenwijk. Daar stop ik
morgen ook meteen mee ;-)

Jasmina
Maar waar ga je alle kosten die er
straks nog bij komen dan van
betalen?

Melanie
Oh, dat zie ik later wel weer!

→ Kijk ook op www.nibud.nl/scholieren/
uitgaven/watkostt bij ‘wat-betaal-je-echt’
voor tips zodat je niet wordt verrast door
bijkomende kosten

Opdracht 2
1.

Zet op een rijtje wat Melanie écht kwijt is aan haar
scooter. Want aan een scooter ben je meer kwijt
dan alleen de kosten van aanschaf. Help haar
hierbij door het onderstaande schema in te vullen.
Zoek de ontbrekende kosten uit.

Eenmalige kosten

Terugkomende kosten

Scooter

€ 1.400

Scooterverzekering (incl. diefstaldekking)

€

(per maand)

Rijopleiding (praktijklessen, examen, rijbewijs)

€

Benzine

€

(per maand)

Helm

€

Reparatie en onderhoud

€

(per km)

Slot

€

Totaal

€

2.
3.

Wat wordt er bedoeld met eenmalige kosten?
Hoeveel is Melanie per maand kwijt aan
terugkomende kosten, als ze gemiddeld
250 kilometer rijdt? Hoeveel kost dat per jaar?
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Opdracht 3
1.
2.
3.
4.

Bedenk twee dingen die je zelf hebt gekocht zonder
bijkomende kosten en twee mét bijkomende kosten.
Maak voor de twee dingen met bijkomende kosten
een overzichtje van die kosten.
Had jij van te voren over die extra kosten
nagedacht?
Vond jij de bijkomende kosten hoog of viel het mee?

Op wie lijk jij het meest?

Geldtip

Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie
je het meeste lijkt.

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

Melanie

Melanie

Als ik iets graag wil hebben, dan koop ik

Jij geeft graag geld uit en werkt er ook hard voor.

het gewoon. Ik denk meestal niet na over

Het is wel handig om van tevoren na te denken

dingen als bijkomende kosten. Dan werk

over bijkomende kosten en daar voor te sparen.

ik gewoon wat meer.

Dan heb je vast ook zo die leuke designerhelm bij
elkaar.

Jayden

Jayden

Als ik een scooter koop, dan wil ik een

Jij hebt je prioriteiten goed op orde, prima!

goeie. Maar de helm hoeft niet zo sjiek
te zijn. En ik zorg wel dat ik genoeg geld
heb voor benzine en verzekeringen.

Wesley

Anders heb ik er niks aan.

Soms is het beter om te besluiten iets niet te
kopen. Want een dure spelcomputer zonder
games gebruik je niet. Kijk eens wat er aan

Wesley
Ik koop wel eens iets waar ik uiteindelijk

tweedehands spellen wordt aangeboden, of
ruil een tijdje een spel met een vriend.

niks mee kan doen. Zo heb ik een
spelcomputer waar ik nooit iets mee
heb gedaan, omdat ik geen geld heb voor

Jasmina

nieuwe spellen. Best zonde eigenlijk...

Jij weet precies wat dingen kosten en hoeveel
je te besteden hebt. Jij komt niet snel voor
verrassingen te staan!

Jasmina
Ik reken eerst uit of ik iets echt kan
betalen en hoeveel de bijkomende
kosten zijn.

