
 

Slim inkopen doe je zo 
Wat is een goede prijs en wat heb je nodig? 
 

Wanneer je op de markt iets koopt, kun je door slim onderhandelen een goede prijs krijgen. 
Prijzen veranderen. De verandering wordt weergegeven in een indexcijfer ofwel de 
waarde. 
 
Ik vind die roze wel leuk. Ja, dat is echt iets voor jou. Ja. Ja, hij is ook mooi stevig, dus hij is 
perfect voor een laptoptas. Ja, dat is echt katoen hè? Ja, er zit geen elastiek in. 

Goedendag, kan ik jullie helpen?  Eh, ja, hoeveel kost deze? Met een boerenbonten ruit, dat 
is 4,95 de meter. Okay, want ik heb interesse in 10 meter. Ja? Dus zou ik 10 meter mee 
kunnen krijgen? Dat zit er wel op. Ja? Mag ik ‘m schatten wat erop zit? Ja hoor. Ik denk, 
dat er ongeveer 14 meter op zit. Okay. Is dat goed, als ik je 14 meter geef? Nou, kan er wat 
korting bij dan, omdat ik dan 14 meter heb in plaats van 10? Eh, dan ga ik heel even 
rekenen voor je. Ja, is goed. Ik pak even de rekenmachine. Graag, dankjewel. 

Dus je kan gewoon een beetje gaan onderhandelen ook? Ja. Ja, zeker. Als je meer stof hebt 
en het is een grote hoeveelheid, dan kun je.., ja, dan kun je gaan onderhandelen. Het is 69 
Euro 30 normaal en dan ik ‘m voor je voor, dan mag je ‘m hebben voor 60 Euro. Okay, dat is 
mooi! Ja, dan neem ik ‘m mee. Ja? Ja, dank u wel. 

Maar hoe worden dan van al deze stoffen de prijzen bepaald? 

De prijzen worden bepaald, bijvoorbeeld de katoen, dat hangt af van de dollar. Als de dollar 
hoog staat, dan is de inkoop laag en als de dollar laag staat is de inkoop hoog, en die 
bepalen de prijzen. 

Is dat met alle stoffen zo of alleen met katoen? 

Dat is niet met alle stoffen zo, de zijde bijvoorbeeld wordt gemaakt van de zijderups en dat 
is een grondstofprijs. Bijvoorbeeld vorig jaar stond ie heel erg laag waardoor we heel veel 
zijde in hebben gekocht en dit jaar stond ie heel hoog, dus is de prijs wat hoger, dus de 
inkoop is dan wat minder. 

Prijzen veranderen. Het hangt af van vraag en aanbod. De verandering wordt weergegeven 
in een indexcijfer ofwel de waarde. Er is een basisjaar en je noemt daar de waarde 100. Dat 
is natuurlijk niet 100 euro, maar je bedoelt 100%. Komt de waarde het jaar erna onder de 
100, dan is de waarde gedaald. Komt het boven de 100, dan is de waarde gestegen. Als 2005 
het basisjaar is, kan de prijs in 2010 2% gezakt zijn ten opzichte van 2005. Maar kan hij in 
2011 ook zo weer 4% gestegen zijn ten opzichte van 2005. 


