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Bij de rentebijschrijving van het spaargeld zijn er 2 mogelijkheden: 

• Je haalt het rentebedrag eraf of je laat het op een andere rekening 
bijschrijven. Het spaarbedrag blijft dan gelijk. Dit noem je enkelvoudige 
interest.

• Je laat het rentebedrag automatisch bijschrijven op de rekening zelf. Het 
bedrag op je rekening groeit dan: je krijgt rente op rente. Dit noem je 
samengestelde interest.

Hoe groot was de totale rente in 3 jaar geweest bij enkelvoudige interest? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Bereken de rente van 6% over € 2.000,00
Tijdsduur 120 dagen. 
In 120 dagen is dat 120/360 x € 120,00 = € 40,00.

Hans heeft € 2.000,00 op zijn spaarrekening staan.
De rentevergoeding bedraagt 5% per jaar.
Hij laat de rente elk jaar op de rekening staan. Hij krijgt dus samengestelde interest.
Tot welk bedrag is het beginkapitaal na 3 jaar gegroeid?

Beginkapitaal
Rente eerste jaar 5% van € 2.000,-

€  2.000,00
€     100,00

Kapitaal na eerste jaar  
Rente tweede jaar 5% van € 2.100,-

€  2.100,00
€     105,00

Kapitaal na tweede jaar
Rente derde jaar 5% van € 2.205,- 

€  2.205,00
€     110,30

Kapitaal na 3 jaar €  2.315,30

94 van 199

bedrijfsrekenen_100712.indd   99 12-07-10   16:22



Basisboek Bedrijfsrekenen >> Deel 2

4  Reken de rentebedragen uit:

Spaarbedrag Rentepercentage Tijd Rentebedrag

a  €  8.000,00 5 3 jaar ....................

b  € 12.400,00 4,5 8,5 maand ....................

c  € 50.000,00 4 7 maanden ....................

d  € 386,00 3 1 jaar ....................
       

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

KOOP OP AFBETALING EN HUURKOOP 

Stijn bewondert in een witgoedzaak een wasmachine van € 889,00.
Hij wil hem graag kopen, maar hij heeft op dit moment het geld er nog niet voor. De 
verkoper stelt hem voor om de machine te nemen en hem in gedeeltes te betalen. 
Stijn stemt ermee in. Hij kan kiezen tussen koop op afbetaling en huurkoop.

Koop op afbetaling
Koop op afbetaling is een aankoop waarbij je achteraf betaalt: dus een lening. Die 
lening betaal je in termijnen terug met erbovenop een rentebedrag. De rente is 
meestal hoog. 
De koper is meteen bij de eerste aanbetaling wettelijk eigenaar van het gekochte. 
Een bekend voorbeeld van koop op afbetaling is het postorderkrediet.

Huurkoop
Huurkoop is het ‘broertje’ van koop op afbetaling. Huurkoop is ook een vorm van 
lenen, waarbij het geleende bedrag in een aantal termijnen wordt terugbetaald. 
De huurkoopovereenkomst moet schriftelijk zijn. Meestal is er een aanbetaling. 
In het contract moet in elk geval staan hoe groot de totale koopprijs is en hoe het 
aflossingsplan eruitziet.
Let op: Het gekochte artikel blijft eigendom van de verkoper, totdat alles betaald is. 
De wasmachine blijft dus eigendom van de witgoedzaak, totdat alles is afbetaald. 

Je koopt bij Wehkamp een laptop. Je kunt kiezen uit de contante prijs van € 339,00 
of 50 maanden keer € 8,00.
Je betaalt extra voor rente (50 x € 8,00 ) - € 339,00 = € 61,00.
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