
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost parfum? 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
Veel mensen vinden het fijn om ’s ochtends 
een geurtje op te doen. Ze gebruiken 
daarvoor eau de toilette of parfum. Voor een 
parfum van een sjiek merk betaal je al snel 
meer dan 100 euro. Terwijl er maar heel 
weinig in een flesje zit. Zijn de ingrediënten 
dan zo duur of is er een andere reden waarom 
je zoveel moet betalen voor een lekker 
geurtje?   
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kostprijs, luxeartikel, secundaire behoefte, 
commerciële beïnvloeding, inkoopprijs, 
verkoopprijs, reclame/marketing 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 46 – Arm en Rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl staan 
nog meer afleveringen over de prijsvorming 
van producten. Bijvoorbeeld Wat kost een 
spijkerbroek? 
 
Antwoorden 
1a waar b niet waar c niet waar 2 B, De 
recepten voor parfums zijn strikt geheim om 
te voorkomen dat ze worden nagemaakt. 3a 
parfumolie: 25/1000 x 7,5 = 1,87 Alcohol: 
6/1000 x 42,5 = 0,26 euro. 5 + 1,87 + 0,26 = 
7,13. b 90 – 7,13 = 82,87 4 Parfum is goedkoop 
om te maken maar wordt veel duurder 
verkocht. 5 Parfum is een luxeproduct dat 
mensen voor zichzelf of een ander kopen om 
zich te verwennen. Een lage prijs geeft een 
minder exclusief gevoel bij het parfum. 6 
Eigen antwoord. 
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Kijkvragen 
 
1 Geef bij elke onderstaande bewering over 
parfum aan of deze waar of niet waar is.  
a Parfum is een luxeartikel. Waar/niet waar 
b In een parfum zitten nooit meer dan 5 
geurstoffen. Waar/niet waar 
 c Parfum, eau de parfum en eau de toilette zijn 
verschillende woorden voor hetzelfde product. 
Waar/niet waar 
 
2 De rekenkamer mag niet komen filmen bij 
grote parfumproducenten. Waarom willen zij 
dat niet? 
A Ze zijn die dag net gesloten 
B Het productieproces is geheim 
C Gasten kunnen de geur verpesten 
 
3 Het parfum dat in de aflevering wordt 
onderzocht kost 90 euro voor een flesje van 50 
ml. De alcohol in het flesje kost 6 euro per liter 
en de parfumolie 250 euro per liter. 
a Vul het schema hieronder verder aan.  
 

 
 
b Wat is het verschil tussen de kostprijs en de 
verkoopprijs? 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 De titel van de aflevering is ‘Wat kost 
parfum?’ Wat kun je concluderen na het zien 
van de aflevering?  
 
5 Econoom Paul Turken zegt aan het einde van 
de aflevering: ‘Als Chanel goedkoper wordt, 
gaan ze minder verkopen.’ Hoe verklaar je dat? 
 
6 Wat vind jij belangrijk aan een parfum? Dat 
het lekker ruikt of hoe duur het is? Discussieer 
in groepjes.  
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Ingrediënt Prijs 
Flesje 5 euro 
Parfumolie (7,5 ml)  
Alcohol (42,5 ml)  
Kostprijs:  
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