
 

 

 

Bellen en belkosten 
Bereken met een formule de kosten als je belt 
 

De tijd dat je belt en de belkosten zijn veranderlijk of variabel die verband houden met elkaar. Bel je 

meer dan kost het meer, bel je minder dan kost het minder. 

Ja, ik moet ophangen, we zijn aan het draaien. Wanneer je belt kost het geld. Bel je veel, betaal je veel. Bel je 

weinig, betaal je minder. Het één heeft dus verband met het ander. Er is dus een verband tussen tijd dat je belt 

en de kosten. Dat is eigenlijk net zo bij de temperatuur: als het buiten heel koud is zoals nu, dan wil je 

natuurlijk dat het binnen lekker warm is, dus je zet de verwarming hoger. Maar dat kost weer meer energie. 

Het één heeft dus te maken met het ander. 

Bellen kost geld, belkosten en tijd worden veranderlijken genoemd. Eén minuut bellen kost 6 eurocent. 3 

minuten is 3 keer 6 is 18 eurocent. Er is een verband tussen de veranderlijke tijd en belkosten. Dat zie je ook in 

deze grafiek. Je kunt de belkosten berekenen door de tijd met 0,06 te vermenigvuldigen. In een zin ziet dat er 

zo uit. Dit wordt een “formule” genoemd. 
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