Eindexamen economie vmbo gl/tl 2003 - II
havovwo.nl

z

Meerkeuzevragen

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

RECHT PARKETVLOER
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken van
informatie 1 en 2 in het bijlagenboekje.
Ralf en Toya Pompe willen al jaren een parketvloer in hun woonkamer.
Hiervoor hebben zij de laatste twee jaar elke maand een vast bedrag gereserveerd.
Ralf gaat ook € 920 vakantiegeld van dit jaar besteden aan de parketvloer.
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Æ Geef een argument voor Ralf om ook zijn vakantiegeld te besteden aan de
parketvloer. Gebruik in je antwoord de begrippen ‘behoefte’ en ‘prioriteit’.
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Ralf en Toya laten voor de parketvloer een offerte opmaken bij parketspeciaalzaak Uniek.
Ralf weet op deze offerte nog een eenmalige korting op de legkosten te bedingen van
€ 160. Het gereserveerde geld plus de rente hierover van € 40 en het vakantiegeld van
Ralf, blijken samen precies genoeg te zijn om de parketvloer van de offerte te betalen.
Æ Hoeveel geld hebben Ralf en Toya de laatste twee jaar per maand gereserveerd voor
de parketvloer?
Laat de berekening zien.
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Op 20 mei 2002 besluiten Ralf en Toya de parketvloer van de offerte te kopen.
Uniek wil hiervoor een aanbetaling van € 700. Uniek is aangesloten bij Interieur
Waarborg.
Mag Uniek deze aanbetaling over de bestelling van het parket vragen?
A Ja, want de aanbetaling moet minstens 25% zijn van de koopsom.
B Ja, want dit bedrag is minder dan 25% van het eindtotaal van de offerte.
C Nee, want de aanbetaling moet minstens 25% zijn van het eindtotaal van de offerte.
D Nee, want dit bedrag is meer dan 25% van de koopsom.
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Ze betalen het parket op 1 juni. Het parket wordt afgeleverd op 10 juni.
Op 15 juni betalen Ralf en Toya het legloon en op 17 juni wordt het parket gelegd.
Wanneer worden Ralf en Toya eigenaar van het parket?
A 13 mei
B 20 mei
C 1 juni
D 10 juni
E 15 juni
F 17 juni
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Ondanks goed onderhoud door Ralf en Toya, vertoont een aantal parketdelen na
anderhalf jaar droogtescheuren. Ralf en Toya willen gebruikmaken van het recht op
garantie.
Æ Waarop hebben Ralf en Toya recht volgens de garantiebepalingen?
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RECHT PARKETVLOER
informatie 1
Datum: 13 mei 2002
Parket

Offerte voor:

Betreft:

Dhr. R. Pompe
Prinses Irenelaan 32
2182 CZ Hillegom

Strokenparket
Bourgogne vloeren
Geborstelde vloeren

Parketvloer systeem Bourgogne

Koopsom parketvloer
2
30m Eiken standaard

€ 2.455

Legkosten vooruit te betalen of bij oplevering aan parketteur
2
2
30m à € 27,50 per m
€
825
====== +
Eindtotaal
€ 3.280
Prijzen zijn incl. 19% BTW.
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RECHT PARKETVLOER

informatie 2

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CENTRALE BOND VAN
WONINGINRICHTERS EN VAN INTERIEUR WAARBORG
Artikel 4 Reclames

Artikel 1 Geldigheid

Onder reclames wordt verstaan alle grieven wegens

Alle voorwaarden zijn slechts dan van toepassing als
er sprake is van een geldige overeenkomst tussen de
ondernemer en de consument.

de hoedanigheid van de geleverde goederen en
materialen. Reclames kunnen door de afnemer
slechts geldend worden gemaakt binnen veertien
dagen na ontvangst van de goederen. Indien

Artikel 2 Extra kosten en meerwerk

indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is
gebleven bij de uitvoering of voortgang van het werk,

mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf
het moment dat het gebrek is geconstateerd.

worden de afnemer extra in rekening gebracht.
Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid

Artikel 5 Aanbetaling

worden verrekend. Niet te bevloeren vlakken, zoals

De verkoper die deelnemer is aan Interieur Waarborg

pilaren, worden niet in mindering gebracht.

is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst
een aanbetaling van maximaal 25% te vragen van de

Artikel 3 Garantie
1

koopsom.

De afgeleverde zaak moet die eigenschappen
bezitten die de afnemer op grond van de

Artikel 6 Garantieregeling Interieur Waarborg

overeenkomst mag verwachten. Wordt aan deze
verwachting niet voldaan dan heeft de afnemer

producten zijn gekocht bij afnemers, aangesloten bij

recht op reparatie respectievelijk vervanging.
2

De garantie geldt alleen in die gevallen waarbij
Interieur Waarborg.

Daarnaast heeft de afnemer garantie, voor zover
het betreft gebreken waarvan de verkoper niet

De regeling is alleen van toepassing als er sprake is
van een wettelijk geldige overeenkomst.

aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn
van ondeugdelijk gebruik, volgens het volgende

Artikel 7 Geschillenregeling

systeem:

1

* tot één jaar na factuurdatum

Geschillen kunnen zowel door de afnemer als
door de verkoper voorgelegd worden aan de

de kosten van reparatie of vervanging, met

Geschillencommissie.

inbegrip van overige kosten, komen volledig voor

2

rekening van de verkoper.

Een geschil wordt pas door de
Geschillencommissie in behandeling genomen

* na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum

indien de afnemer zijn klacht eerst aan de

de kosten van reparatie of vervanging, met

verkoper heeft voorgelegd.

inbegrip van overige kosten, komen voor 2/3 voor

3

rekening van de verkoper.

Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de
verkoper is voorgelegd, dient het geschil

* na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum

schriftelijk bij de commissie te worden ingediend.

de kosten van reparatie of vervanging, met
inbegrip van overige kosten, komen voor 1/3 voor

Artikel 8 Bindend advies

rekening van de verkoper. Het recht op

1

vervanging komt de afnemer niet toe voor zover

bindend advies van de Geschillencommissie

het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3

overnemen. Indien de deelnemer niet binnen de

De datum voor indiening van de klacht is

gestelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet,

beslissend voor toepassing van bovengenoemd

zal het bindend advies ter toetsing aan de rechter

systeem.
4

worden voorgelegd.

Indien door de fabrikant garantie wordt gegeven
aan de verkoper geldt deze ook voor de afnemer.

5

De Centrale bond van Woninginrichters zal het

Onoordeelkundige behandeling of onvoldoende

2

Voor bovenstaande dient de afnemer een
schriftelijk beroep te doen bij de Centrale bond
van Woninginrichters.

zorg voor de geleverde goederen sluit elke
reclame uit en doet garanties vervallen.

-

www.vmbogltl.nl

-3-

www.examen-cd.nl

-

