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Wat  ga  je  doen?  

Als  je  (straks)  je  rijbewijs  hebt,  wil  je  misschien  ook  wel  een  auto  kopen.  Daar  komen  wel  wat  meer  
kosten  bij  kijken  dan  alleen  de  kosten  van  aanschaf.  In  deze  opdracht  ga  je  kijken  wat  het  kost  om  
een  auto  te  kopen  en  te  rijden.  Ook  ga  je  onderzoeken  wat  voordeliger  is;  openbaar  vervoer  of  een  
auto.    Daarvoor  maak  je  gebruik  van  verschillende  betrouwbare  websites,  zoals  die  van  de  ANWB,  de  
Consumentenbond  en  de  NS.    

Wat  je  lever  je  in?  

-‐   Beschrijving  van  vaste  en  variabele  kosten  
-‐   Vergelijking  nieuw  en  tweedehands  
-‐   Vergelijking  openbaar  vervoer  en  auto  
-‐   Berekening  van  de  kosten  van  jouw  auto  

Bronnen:  

https://www.anwb.nl/auto/kopen    

https://www.anwb.nl/auto/kopen/auto-‐kiezen/autokosten    

https://www.anwb.nl/auto/kopen/auto-‐kiezen/nieuw-‐of-‐tweedehands    

https://www.consumentenbond.nl/auto/nieuwe-‐auto-‐kopen-‐of-‐tweedehands    

https://www.ns.nl/    
  
De  opdrachten:  

Geef  bij  elke  opdracht  zo  duidelijk  mogelijk  aan  van  welke  sites  je  informatie  afkomstig  is!  

1.   Vaste  en  variabele  kosten  

De  kosten  van  een  auto  kun  je  verdelen  in    ‘vaste  kosten’  en  ‘variabele  kosten’.  Met  behulp  
van  het  internet  ga  jij  onderzoeken  wat  hieronder  wordt  verstaan.    
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a.   Beschrijf  welke  vaste  kosten  er  zijn  en  wat  ze  betekenen.  Verduidelijk  je  informatie  waar  
mogelijk  met  cijfers.    

b.   Beschrijf  welke  variabele  
kosten  er  zijn  en  wat  ze  
betekenen.  Verduidelijk  je  
informatie  waar  mogelijk  met  
cijfers.    
  

  
  
  
2.   Nieuw  of  tweedehands?  
  

Een  nieuwe  auto  is  in  aanschaf  veel  duurder  dan  een  tweedehands  auto.  Onderzoek  op  het  
internet  wat  uiteindelijk  (in  gebruik)  voordeliger  is;  een  tweedehandsje  rijden  of  een  nieuwe  
auto.  Ondersteun  je  bevindingen  zoveel  mogelijk  met  cijfers.    
  

3.   Kopen  of  leasen?  
  
Tegenwoordig  heb  je  ook  veel  mogelijkheden  om  een  auto  te  leasen.  Zowel  zakelijk,  als  privé.  
Beschrijf  de  voor-‐  en  nadelen  van  het  leasen  van  een  auto.  Zoek  je  informatie  hierover  op  het  
internet.  Wat  zou  jij  doen  als  je  een  auto  gaat  aanschaffen?  
  

4.   Openbaar  vervoer  of  auto?  
  
Voor  het  milieu  en  de  drukte  op  de  wegen  is  het  beter  om  met  het  openbaar  vervoer  te  
reizen.  Onderzoek  op  het  internet  wat  financieel  aantrekkelijker  is;  reizen  met  openbaar  
vervoer  of  met  de  auto.  Verduidelijk  je  informatie  zoveel  mogelijk  met  cijfers.    

  

5.   Wat  kost  jouw  auto?  
  
Heb  je  al  een  auto?  Dan  kun  je  heel  precies  berekenen  wat  de  auto  je  kost.  Dat  gaat  het  
beste  voor  auto’s  jonger  dan  12  jaar,  geen  grijs  kenteken  hebben  en  niet  geïmporteerd  zijn.  
Bereken  (online)  zo  precies  mogelijk  de  kosten  van  jouw  auto.  Heb  je  geen  auto?  Bereken  
dan  de  kosten  voor  de  auto  die  je  zou  willen  hebben.    
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