Opdracht: Prijzen en producten

niveau

Opdrachtenblad

€

Opdracht 1
1.
2.
3.

4.
5.

Wat zou jij doen in Wesley’s situatie?
Had hij dit anders kunnen aanpakken?
Zou jij voor het luxere maar duurdere hoesje gaan,
of koop je liever een goedkoper simpeler
exemplaar? Waarom?
Waar let jij op als je een aankoop doet?
Vaak kun je online producten vergelijken.
Zou jij dit doen? Waarom wel of waarom niet?

Vrienden
Jij, Melanie, Jasmina, Wesley
Wesley
Heb een leren hoesje voor mijn
iPhone gekocht. Maar nu zie ik
ergens anders een veel
goedkoper hoesje! Balen,
scheelt wel €15

Melanie
Een leren hoesje is wel mooi, maar ook duur!
Dan breng je m toch terug?

Koopcheck

Wesley

Als je iets wilt kopen, is het handig om de
volgende vier stappen te doorlopen.
1.
2.
3.

Jammer, de verpakking is al weg en ik
heb de bon ook niet meer :-(

Zoek uit wat een redelijke prijs voor jouw
product is.
Vergelijk prijzen in winkels of op internet.
Heb je het nodig? Krijg je garantie?
Komen er nog extra kosten bij? Maak
bewust een keuze. Welk product past
het best bij je wensen en je budget?

→ Tip: kijk ook op www.nibud.nl/scholieren/
uitgaven/verleidingen bij ‘aanbiedingen’ voor
tips om aanbiedingen de baas te blijven.

Opdracht 2
1.

2.
3.

Van veel dingen weten we vaak niet precies hoeveel
die kosten. Schrijf in de eerste kolom op hoeveel je
denkt dat iets kost (uit je hoofd). Zoek het daarna
uit en schrijf in de tweede kolom het werkelijke
bedrag op.doen? Waarom wel of waarom niet?
Zat je goed met je schatting of juist niet?
Welke kosten vind je meevallen? Waarom?
En wat vind je duur?

Product

Geschatte
prijs

Werkelijke
prijs

Pak melk

€

€

Appel

€

€

Blikje energydrank thuis

€

€

Blikje energydrank op station

€

€

Kaartje voor bioscoop

€

€

Spotify / Netflix

€

€

Spijkerbroek die jij wilt hebben

€

€
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Opdracht 3
Zoek op internet naar hoesjes voor een bepaald type
telefoon. Je zult zien dat er veel verschillende soorten
te krijgen zijn. Ook de prijzen verschillen erg.

2.

1.

4.

Hoe duur is een goedkoop hoesje? En een
duur hoesje? En eentje er tussenin?

3.

5.

Op wie lijk jij het meest?

Waarom verschillen de prijzen zo? Waarin zit
het verschil?
Zijn er andere websites waar je hetzelfde telefoonhoesje goedkoper of duurder hebt gevonden?
Stel dat jij zelf een nieuw telefoonhoesje nodig
had, welk hoesje zou je dan kiezen? Waarom?
Wat vind jij belangrijk?
Hoe bepaal je of de informatie betrouwbaar is?
Is de informatie van de verkoper bijvoorbeeld
altijd betrouwbaar? Of kun je beter een vriend
of familielid om advies vragen?

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

Melanie

Wesley

Ik hou van mooie spullen en goede

Als ik iets nodig heb, dan koop ik het

kwaliteit. De prijs vind ik minder belangrijk.

gewoon meteen.

Jayden

Jasmina

Ik betaal graag iets meer voor een goed

Ik maak altijd een rondje langs verschil-

telefoonhoesje dan voor een hoesje dat

lende winkels voordat ik iets koop. Straks

mijn telefoon niet beschermt.

is het ergens anders goedkoper!

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

Melanie

Wesley

Voor goede kwaliteit betaal je vaak wat meer,

Probeer vaker even rond te kijken, zodat je weet

maar je doet er ook langer mee. Je doet er wel

wat voor jou het beste product is. Zo kun je meteen

goed aan om de prijzen van winkels voor hetzelfde

ook prijzen vergelijken. Op internet heb je handige

product te vergelijken.

vergelijkingssites.

Jayden

Jasmina

Slim dat je investeert in kwaliteit. Dan ben je vaak

Prijzen vergelijken doe jij heel goed. Je weet waar-

iets duurder uit, maar heb je langer plezier van je

schijnlijk ook dat er soms aanbiedingen zijn, bijvoor-

aankoop. Als je een product hebt gevonden dat aan

beeld in de uitverkoop. Bedenk wel goed wát je precies

jouw eisen voldoet, kijk dan nog even welke winkel

nodig hebt (een stevig hoesje of liever een leuk hoesje)

jouw product het voordeligst aanbiedt.

en of er geen bijkomende kosten zijn. Bijvoorbeeld dat je
er nog snoertjes of andere onderdelen bij moet kopen.

