
  
 
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een 
hotelovernachting? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Een nachtje logeren in een suite aan de 
Amsterdamse gracht is heel wat duurder 
dan een overnachting in een eenvoudig 
hotel. Welke kosten hebben hotels en 
hoeveel winst maken ze op een 
overnachting?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Prijsvorming, luxe, winst, kosten 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost een all-inclusive vakantie?’.  
 
Antwoorden 
1 C 2a €29,40 b 21% 3a €8,75 b €393,75 4 
Bijvoorbeeld vergunningen, wifi, gas, 
water, elektriciteit, creditcardkosten, 
overhead en voorzieningen. 5 De 
huurkosten van het gebouw op die locatie 
zijn per vierkante meter erg hoog. Eén 
vierkante meter kost €12.00 – €14.000 per 
jaar. 6 Eigen antwoord, bijvoorbeeld: een 
boekingssite vergelijkt alle hotels met 
elkaar. Je krijgt meteen een overzicht en 
kunt kosten met elkaar vergelijken. Het 
kost veel minder tijd en het is 
gemakkelijker dan alle hotels individueel 
zoeken en op die manier kosten met 
elkaar te vergelijken. 

Kijkvragen 
 

1 Één van de vaste kosten van een hotel is 
de huur van het gebouw. Hoeveel procent 
van de kamerprijs mag volgens de 
richtlijnen toegeschreven worden aan de 
huur? 
A 5% 
B 10% 
C 15% 
D 20% 
 
2 Het hotel in Zevenbergen kost €95,- per 
nacht. De schoonmaakster Sandra verdient 
voor één kamer (20 minuten) €9,80. 
a Hoeveel verdient Sandra per uur? 
b In totaal zijn de schoonmaakkosten in 
Zevenbergen per kamer €20,-. Hoeveel 
procent is dat van de kamerprijs? 
 
3 De winst die een hotel maakt is 7% van de 
kamerprijs. Een hotel heeft 45 kamers. De 
kamers kosten €125,- per nacht.  
a Hoeveel winst maakt het hotel op één 
kamer? 
b Hoeveel winst maakt het hotel als alle 
kamers geboekt zijn? 
 
4 Maarten Staps noemt naast 
personeelskosten en huur van het gebouw 
nog enkele andere vaste kosten. Noem er 
drie. 
 
5 De hotelmanager van het hotel in 
Amsterdam noemt een belangrijke reden 
waarom de kamer daar zo duur is. Welke 
reden noemt hij? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Als je een kamer boekt via een 
boekingssite dan is dat vaak duurder dan 
rechtstreeks via het hotel boeken. Waarom 
denk je dat mensen toch zo vaak via een 
boekingssite boeken? Leg je antwoord uit. 
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De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een 
hotelovernachting? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Een nachtje logeren in een suite aan de 
Amsterdamse gracht is heel wat duurder 
dan een overnachting in een eenvoudig 
hotel. Welke kosten hebben hotels en 
hoeveel winst maken ze op een 
overnachting?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost een all-inclusive vakantie?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema hotels is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken economie en management & 
organisatie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Bedrijfskunde 
Technische bedrijfskunde 
Hogere Hotelschool 
Hotelmanagement 
 

Kijkvragen 
 

1 Een van de vaste kosten van een hotel is 
de huur van het gebouw. Hoeveel procent 
van de kamerprijs mag volgens de 
richtlijnen toegeschreven worden aan de 
huur? 
A 5% 
B 10% 
C 15% 
D 20% 
 
2 Het hotel in Zevenbergen kost €95,- per 
nacht. De schoonmaakster Sandra verdient 
voor één kamer (20 minuten) €9,80. 
a Hoeveel verdient Sandra per uur? 
b In totaal zijn de schoonmaakkosten in 
Zevenbergen per kamer €20,-. Hoeveel 
procent is dat van de kamerprijs? 
 
3 De winst die een hotel maakt is 7% van de 
kamerprijs. Een hotel heeft 45 kamers. De 
kamers kosten €125,- per nacht.  
a Hoeveel winst maakt het hotel op één 
kamer? 
b Hoeveel winst maakt het hotel als alle 
kamers geboekt zijn? 
 
4 Maarten Staps noemt naast 
personeelskosten en huur van het gebouw 
nog enkele andere vaste kosten. Noem er 
drie. 
 
5 De hotelmanager van het hotel in 
Amsterdam noemt een belangrijke reden 
waarom de kamer daar zo duur is. Welke 
reden noemt hij? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Als je een kamer boekt via een 
boekingssite dan is dat vaak duurder dan 
rechtstreeks via het hotel boeken. Waarom 
denk je dat mensen toch zo vaak via een 
boekingssite boeken? Leg je antwoord uit. 
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