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Economie Pincode klas 3 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 2 De bank en jouw geld 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 2.1  Hoe betaal je? 
Geld 

 Chartaal = munten en bankbiljetten (wettig betaalmiddel) 

 Giraal  = direct opvraagbare banktegoeden 
o Internet bankieren 
o Pinpas 
o Creditcard 

 
Ruil 

 Directe ruil = producten voor producten ruilen 

 Indirecte ruil = producten voor geld ruilen (kopen) 
 
Geldfuncties 

 Ruilmiddel / betaalmiddel = producten voor geld ruilen (kopen) 

 Rekenmiddel   = waarde bepaling 

 Spaarmiddel / oppotmiddel = het niet uitgeven van geld 
 
Elektronisch geld = geld dat op een chipknip of internetbankrekening staat 
Chipknip  = een pas waarmee je kleine bedragen kunt betalen bij een betaalautomaat  

   zonder pincode. Je moet eerst geld overzetten (opladen) naar de chipknip  
   met behulp van een pincode 

Creditcard  = krediet (leen) kaart, de creditcardmaatschappij schiet het geld voor als je  
   betaalt met een pincode of handtekening. Aan het einde van de maand    
   wordt het bedrag van je rekening afgeschreven (eventueel met rente) 

 
Rekeningafschrift = een papieren afschrift waarop de bankmutaties (verandering) staan 
Saldo   = het bedrag dat op je bankrekening staat 

 Debet (D) = negatief banksaldo  (min / rood staan)  

 Credit (CR) = positief banksaldo (plus) 
 
Berekening saldo   nieuw saldo = oud saldo + ontvangsten – betalingen 
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Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 2.1 Hoe spaar je? 
Sparen   = een deel van je inkomsten niet uitgeven 
Spaarmotieven  

 Sparen oor rente = geld op een spaarrekening zetten 

 Sparen oor een doel = om iets specifieks te kunnen kopen 

 Sparen uit voorzorg = onverwachte uitgaven kunnen betalen 
 
Voordelen van sparen 

 Ontvangen van rente 

 Geld staat veilig 
 
Rente   = interest, een vergoeding van de bank voor jouw spaargeld 
Variabele rente  = het rentepercentage kan veranderen 
Spaardeposito  = een rekening waarop je geld voor een bepaalde tijd vaststaat. De rente op  

   deze spaarrekening is doorgaans hoger dan een “gewone” spaarrekening 
 
Rentebedrag is afhankelijk van 

 Rentepercentage 

 Spaarbedrag 

 Duur / tijd 
 
Berekening rentebedrag  rentebedrag = rentepercentage × spaarbedrag × jaren 
 
Inflatie   = algemene prijsstijging van producten 
 
DNB   = De Nederlandse Bank, centrale bank die verantwoordelijk is voor 

 de waarde van het geld in ons land 

 houdt toezicht op ander banken in ons land 

 verspreiden van munten bankbiljetten 
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Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 2.3 Hoe leen je? 
Lenen   = geld van anderen gebruiken 
Leenmotieven 

 Opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten 

 Aanschaf duurzame consumptiegoed 

 Opvang van calamiteiten  
 
Krediet   = lenen / vraag naar geld, geld van een ander uitgeven 
Aflossen  = het terugbetalen van het geleende bedrag (schuld) 
Kredietkosten  = rente / interest, de prijs om geld te lenen 
 
Berekening kredietkosten Kredietkosten = (aantal termijnen × termijnbedrag) − lening 
 
Duurzaam-  = een product dat meer dan één keer en over een langere periode gebruikt 
Consumptiegoed    kan worden 
 
Consumptief krediet = een lening voor de aankoop van een consumptiegoed 

 Salariskrediet  = je mag een afgesproken bedrag rood staan op je betaalrekening  
   afhankelijk van de hoogte van je salaris 

 Persoonlijke lening = een lening met een afspraak over welk bedrag je leent en in  
   hoeveel termijnen je aflost 

 Doorlopend krediet = een lening waarbij je tot het kredietlimiet mag lenen en waarbij je  
   in termijnen aflost  

 Hypothecaire lening = een lening voor aanschaf van een onroerend goed/zaak. Het  
   onroerend goed is in deze lening onderpand, waardoor het  
   financieel risico voor de geldverstrekker lager is.  

  

Internet verwijzing: 
www.afm.nl 

www.nibud.nl  

http://www.afm.nl/
http://www.nibud.nl/
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Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 2.4 Wat doet de bank voor jou? 
Eurozone  = de EU-landen die de euro als wettig betaalmiddel hebben. 
      Per 1 januari 2014 behoren er 18 landen tot de eurozone 
 

 
 
 
 

 
Vreemde Valuta = vreemd geld, ander geld dan je eigen valuta (euro) 
Wisselkoers  = de prijs om vreemde valuta te kopen (wisselen) 
Provisie   = transactiekosten, kosten die je moet betalen om geld te wisselen 
 
 
Berekeningen wisselkoers  bedrag vreemd valuta = bedrag euro × lage wisselkoers 

 

waarde in euro =
bedrag vreemde valuta

koers per euro
 

 
Banken   = bemiddelen tussen vraag en aanbod van geld.  

 
 
Inkomsten van de bank 

 Het renteverschil tussen spaarrente en leenrente 

 Het koersverschil tussen aankoopkoers en verkoopkoers vreemde valuta 

 Provisie bij het omwisselen van vreemde valuta 

 Kosten van betaalpassen en bankrekeningen 
 
Kosten van de bank 

 Personeel 

 Beveiliging 

 Geldautomaten 

 Computers 

 Gebouwen 

 Mensen die hun leningen niet aflossen 

 Etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Internet verwijzing: 

 
Klik op afbeelding 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurozone

