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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 2 Ben jij een kritische koper? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 2.1 Wat wil je kopen? 
Behoeften  = wensen 

 Primaire behoeften / basisbehoeften   = behoeften die helpen om in leven te blijven  
   (voeding, woonruimte, kleding & veiligheid)  

 Secundaire behoeften / luxe behoeften  = alle andere behoeften 
 
Prioriteiten  = behoeften op volgorde van belangrijkheid zetten 
 
Middelen   

 Geld 

 Bezittingen 

 Tijd 
 
Economie  = het bestuderen hoe mensen en bedrijven omgaan met hun schaarse  

   middelen en onbeperkte behoeften en welke keuzes ze daarbij maken 
Welvaart  = de mate waarin mensen met de beschikbare middelen in hun behoefte  

   kunnen voorzien 
Schaars   = beperkte beschikbaarheid, als je middelen moet opofferen om een product  

   te bemachtigen 
 
Consumeren  = kopen om in de behoeften te voorzien 
Produceren  = maken om in de behoeften te voorzien 
Zelfvoorziening  = zelf produceren om in je eigen behoefte te voorzien 
 
Producten 

 Goederen = materieel / stoffelijk (aan te raken) 

 Diensten  = immaterieel / onstoffelijk (niet aan te raken) 
 
Niet alles is te koop 

 Vriendschap 

 Gezondheid 

 Veiligheid 

 Etc. 
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 2 Ben jij een kritische koper? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 2.2 Wat kun je kopen? 
Bestedingspatroon = waar consumenten hun geld aan uitgeven 
 
NIBUD   = Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, geeft de consument tips en  

   advies om grip te krijgen op de financiën (geld) 
 
Prijs en kwaliteit = vaak geldt dat je voor producten met een hoge kwaliteit meer geld moet  

   betalen 
 
Beïnvloeding consumentengedrag = koopgedrag 

 Sociale beïnvloeding  = door mensen om je heen (vrienden en familie) 

 Commerciële beïnvloeding = door bedrijven (reclame) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Internet verwijzing: 
www.nibud.nl 
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http://www.nibud.nl/
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 2 Ben jij een kritische koper? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 2.3 Wat willen zij dat je koopt? 
Doelgroep  = een groep consumenten op wie de producent zich richt 
Reclame  = is bedoeld om via media je aandacht te vestigen op een product of  

   boodschap 
 
Verschillende soorten media = kanalen die reclamemakers gebruiken 

 Radio 

 Televisie 

 Kranten 

 Internet 

 Tijdschriften 

 Folders 

 Billboards 

 Abri’s (bushokjes) 
 

 Informatieve reclame = geeft informatie over de prijs en  
   eigenschappen van een product 
   te maken 

 Actiereclame  = wijst mensen erop dat er een reclame  
   actie is (prijs of spaar actie) 

 Ideële reclame  = heeft als doel om het gedrag van mensen te  
   Beïnvloeden 

 
 
 
  

Internet verwijzing: 
www.sire.nl 
www.ster.nl   

 
 
 

http://www.sire.nl/
http://www.ster.nl/


 
 

 4 

Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 2 Ben jij een kritische koper? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 2.4 Waarom zou je dat kopen? 
Innovatie  = technologische ontwikkeling, vernieuwing van producten of  

   productiemethodes 
Budget   = bedrag dat je kunt besteden 
 
Bestoeften verschillen door 

 Sekse  = man / vrouw 

 Leeftijd  = jong / oud 

 Opleiding = hoog / laag 

 Welvaart = arm / rijk 

 Aanbod = innovatie 
 
Consumentenorganisaties = onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de  

   consument 
 
Taken van een consumentenorganisatie 

 Voorlichting geven 

 Vergelijkend warenonderzoek 

 Juridisch advies 
 
Voorbeelden van consumentenorganisaties 

 Consumentenbond = algemeen 

 Vereniging Eigenhuis = huizenbezitters 

 ANWB   = weggebruiker 

 ROVER   = reiziger openbaarvervoer 
 
Vergelijkend warenonderzoek = soortgelijke producten vergelijken op prijs en kwaliteit 
 
Zelf onderzoek doen 

 Via een consumentenorganisatie 

 Vergelijking sites op internet 

 Reviews lezen op internet of navragen bij familie of vrienden 

 Advies vragen in de winkel 

 Etc. 
 
Garantie  = een periode (minimaal twee jaar) waarin de gebreken bij normaal gebruik  

   voor rekening van de verkoper zijn. Gaat het product bij normaal gebruik  
   kapot binnen de garantie dan zijn er de volgende opties 

 Geld terug 

 Gratis reparatie 

 Nieuw exemplaar 

 Tegoedbon 
 
Consumentenrecht = wetten en regels die de consument beschermen bij de aankoop van een  

   product bij een bedrijf (niet bij een particulier)  

 Warenwet   = verbiedt verkoop van levensmiddelen en andere producten  
   die een gevaar vormen voor de gezondheid of veiligheid 

 
VWA   = Voedsel en Waren Autoriteit, houdt toezicht op de naleving van de  

   Warenwet 

Internet verwijzing: 
www.consumentenbond.nl 

www.veh.nl 
www.anwb.nl 
www.rover.nl 

www.consuwijzer.nl 
www.kieskeurig.nl 
www.tweakers.net 

Internet verwijzing: 
www.vwa.nl  

http://www.consumentenbond.nl/
http://www.veh.nl/
http://www.anwb.nl/
http://www.rover.nl/
http://www.consuwijzer.nl/
http://www.kieskeurig.nl/
http://www.tweakers.net/
http://www.vwa.nl/

