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EEN NIEUWE WASMACHINE 
 
informatie 1 Uit de folder van Electrohuis 
 

 
 
informatie 2 Uit de garantiebepalingen van Electrohuis 
 
Garantie 
Electrohuis garandeert dat de door Electrohuis geleverde bestellingen voldoen aan de eisen van 
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de 
koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Standaard krijgt u 1 jaar garantie op uw 
aankopen. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, of 
opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie 
indien anderen dan Electrohuis zonder toestemming van Electrohuis herstel- of andere 
werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.  
U kunt de garantietermijn verlengen tot 5 jaar. Verlenging van de garantie tot 5 jaar kunt u 
alleen in de winkels van Electrohuis afsluiten. 
 
informatie 3 Bewerkt op basis van het Nieuw Burgerlijk Wetboek: Boek 7; afdeling 1 
 

7.1.1.4. Consumentenkoop 
 

Onder consumentenkoop wordt verstaan: koop met betrekking tot een roerende zaak, die 
wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf 
en een koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. 

 
7.1.1.7. Overeenkomst  

 
De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet 
aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik 
daarvan nodig zijn. 
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KNIBBEL, KNABBEL, KNUISJE 

informatie 4 Belastingen 2003: het eigenwoningforfait 

  

WOZ-waarde meer dan maar niet meer dan forfait 
€ 0 € 12.500 € 0 
€ 12.500 € 25.000 0,30% van de WOZ-waarde 
€ 25.000 € 50.000 0,45% van de WOZ-waarde 
€ 50.000 € 75.000 0,60% van de WOZ-waarde 
€ 75.000  0,80% van de WOZ-waarde,  

maar ten hoogste € 7.800 
    

informatie 5 Belastingen 2003: schijventarief inkomstenbelasting  
  
tariefpercentage over 
belastbaar inkomen 

 
vanaf 

 
tot en met  

heffing over het totaal van 
de schijven 

32,90%  € 0 €  15.883 €     5.225 
38,40%  € 15.884 €  28.850 €   10.204 
42%  € 28.851 €  49.464 €   18.862  
52% over de resterende 
euro’s 

€ 49.465   

 
 
 
MALI 
 
informatie 6 
 

NEDERLAND 
 

 
MALI 

16.068.000 aantal inwoners 11.340.000 
4,31 kindersterfte per 1000 119,63 
$ 413 miljard nationaal inkomen $ 9,2 miljard 
$ 214 miljard  export $ 575 miljoen 
$ 195 miljard  import $ 600 miljoen 
8,7 miljoen internetgebruikers 10.000 
$ 132,8 miljard uitgaven overheid $ 3,2 miljard 
$ 129,3 miljard inkomsten overheid $ 2,9 miljard 
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GOOCHELEN MET CIJFERS 
 
informatie 7  Aandeel in procenten van de 9 artikelgroepen in de gezinsconsumptie 
 

huisvesting, water,
   energie 26,8%

voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken 13,7%

vervoer en
communicatie 12,6%

meubels, stoffering,   
huish. app. 8,0%

kleding en schoeisel 6,1%

apparaten en  
toebehoren 4,7%

restaurants, cafés
en kantines 4,4%

alcohol en tabak 4,0%

overige 19,7%

 
 
informatie 8 Gemiddelde maanduitgaven van de heer Van der Laan 
 

huisvesting, water, energie €  373
voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 106
vervoer en communicatie 75
meubels, stoffering, huish. app. 38
kleding en schoeisel 55
apparaten en toebehoren 22
restaurants, cafés en kantines 5
alcohol en tabak 0
overige 75

 
 
totaal: 
€ 749 per maand 
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VOOR WAT HOORT WAT 
 
informatie 9 Van het internet: 
 

 
 

 
 
 

 
Wie of wat is TPG? 
TPG N.V. is wereldwijd een specialist in post 
en vervoer onder de namen TNT en 
Koninklijke TPG Post. 
De onderneming heeft ruim 148.000 
medewerkers in 60 landen en is in meer dan 
200 landen actief. De jaaromzet bedraagt  
€ 11,2 miljard. 
 

 
Wie of wat is WFP? 
Het WFP (World Food Program) levert 
noodvoedselhulp voor mensen in crisissituaties, 
zoals oorlog en natuurrampen. In 2001 bracht het 
WFP voedsel naar 77 miljoen mensen in 82 
landen. Het WFP gebruikt schoolmaaltijden om de 
kinderen naar scholen te trekken, zodat zij in 
ieder geval één gezonde maaltijd per dag krijgen 
en bovendien de kans krijgen te leren. 
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SAMEN ÉÉN WORDEN KOST GELD 
 
informatie 10  Uit een krant: 
 
Nieuwe leden Europese Unie (EU) betalen soms in het begin meer dan ze ontvangen 
In het eerste jaar van hun lidmaatschap krijgen de meeste nieuwe lidstaten per saldo minder uit 
Brussel dan ze in 2003 aan EU-hulp ontvingen. In een enkel geval zal in het begin zelfs sprake 
zijn van een negatief saldo: een land dat méér contributies aan de EU betaalt dan geld van de EU 
ontvangt. 
Afspraak is dat elke lidstaat van de EU een bepaald percentage van het nationaal inkomen betaalt 
aan de EU. Dat noemen we de contributie. 
 
Toelichting bij de figuur: voor elke nieuwe lidstaat is een staaf het saldo van de ontvangsten van 
de EU min de contributie aan de EU. 
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informatie 11 Bevolking en nationaal inkomen 
 

 aantal inwoners nationaal inkomen 
Hongarije 10.200.000 58.000 miljoen euro 
Polen  38.700.000 169.700 miljoen euro 
Tsjechië 10.300.000 63.300 miljoen euro 

 
 
informatie 12 Economische groei, inflatie en werkloosheid in 2003 
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ONS EERSTE KOOPHUIS 

informatie 13  Enkele gegevens van Frank en Korrie en de woning 
 

Personen  
geboortedatum Frank 25-05-1955 
burgerlijke staat  gehuwd 
inkomen Frank € 36.450 per jaar 
inkomen Korrie € 0  
  
Woning   
koopsom woning € 181.000 k.k.* 

overdrachtsbelasting  6% van de koopsom 
WOZ-waarde woning  € 134.400  

nota van de notaris (incl. BTW) 
 

koopakte huis :   € 966  
kadaster         :   € 450  
hypotheekakte :   € 325  

hypothecaire lening € 102.000 
afsluitprovisie hypotheek 1% van het hypotheekbedrag 

* k.k. = kosten koper 
 
informatie 14  Kosten voor bemiddeling door makelaar Verhoeven 1) 

 

koopsom (k.k.) percentage voor  
bemiddeling 

minimumbedrag 
 

tot € 125.000 1,50% € 1.250 

van € 125.000 tot € 500.000     1,25% € 1.875 

vanaf € 500.000 1,00% € 6.250 

1) alle bedragen exclusief 19% BTW 

 
informatie 15  

Overlijdensrisicoverzekering�

Hiermee kunt u zowel overlijdensrisico als de gevolgen van arbeidsongeschiktheid dekken. Mocht u 

voor de einddatum van de hypotheek komen te overlijden, dan wordt een bedrag uitgekeerd waarmee 

de gehele of een gedeelte van de hypotheek kan worden afgelost. Het verzekerde bedrag behoeft  

niet gelijk te zijn aan de (aankoop)waarde van de woning. 

 
 
 


