
Domein Verhoudingen 

Toe- en afname  

Extra opdracht bij de video 

www.meneermegens.nl 

 

Opdracht 1. 

Je koopt een spijkerjasje en betaalt hier 48 euro voor. Op de kassabon staat 

dat je 60% korting hebt gekregen. Wat was de orginele prijs van dit jasje? 

 

%    

€    

 

Opdracht 2. 

Met een kortingskaart krijg je bij een supermarkt 15% korting. Je rekent           

€ 13,60 af bij de kassa. Hoeveel moest je betalen als je geen kortingskaart 

had? 

%    

€    

  

Opdracht 3. 

Dit jaar is het aantal bezoekers van het Feestweekend met 12% gestegen. Er 

zijn dit jaar 3.808 bezoekers. Hoeveel bezoekers waren er vorig jaar? 

%    

€    

 

Opdracht 4. 

Wanneer je een huis koopt moet je 2% van de waarde aan 

overdrachtsbelasting betalen. De belasting die je moet betalen is 5.200 euro. 

Hoeveel is de waarde van je huis? 

%    

€    

 

 

 

http://www.meneermegens.nl/


 

Domein Verhoudingen 

Toe- en afname  

Antwoordmodel bij extra opdracht bij de video 

www.meneermegens.nl 

 

Opdracht 1. 

Je koopt een spijkerjasje en betaalt hier 48 euro voor. Op de kassabon staat 

dat je 60% korting hebt gekregen. Wat was de orginele prijs van dit jasje? 

 

% 40 1 100 

€ 48,00 1,20 120,00 

 

Opdracht 2. 

Met een kortingskaart krijg je bij een supermarkt 15% korting. Je rekent           

€ 13,60 af bij de kassa. Hoeveel moest je betalen als je geen kortingskaart 

had? 

% 85 1 100 

€ 13,60 0,16 16,00 

  

Opdracht 3. 

Dit jaar is het aantal bezoekers van het Feestweekend met 12% gestegen. Er 

zijn dit jaar 3.808 bezoekers. Hoeveel bezoekers waren er vorig jaar? 

% 112 1 100 

€ 3.808 34 3.400 

 

Opdracht 4. 

Wanneer je een huis koopt moet je 2% van de waarde aan 

overdrachtsbelasting betalen. De belasting die je moet betalen is 5.200 euro. 

Hoeveel is de waarde van je huis? 

% 2 1 100 

€ 5.200 2.600 260.000 

 

http://www.meneermegens.nl/

