
Voorbeeld van bestelling 'special' en kostprijs en uiteindelijke verkoopprijs-berekening

Voor sommigen is het blijkbaar nog onduidelijk hoe een de verkoopprijs van een z.g. Special tot stand komt.
Daarom hierbij een praktijkvoorbeeld:

Aantal Omschrijving

6  Windshield 156 936
2  tassen 49,2 98,4

50
Totaal: 1084,4

2,5 30 75
Totaal geschatte inkoopprijs: 1159,4

125
8 Per besteld artikel: 15,63

OmschrijvingInk. Zonder kostenDeel kosten Winst 15% BTW 19%

 Windshield 156 15,63 171,63 25,74 17,16 214,53 40,76 255,29
 tassen 49,2 15,63 64,83 9,72 6,48 81,03 15,4 96,43

Aantal Omschrijving

Geleverd
4  Windshield 156 624
2  tassen 52,8 105,6

Incl. dieseltoeslag 65
Totaal: 794,6

3 30,48 91,44
Totale inkoopprijs: 886,04

156,44
6 Per besteld artikel: 26,07

OmschrijvingInk. Zonder kostenDeel kosten Winst 15% BTW 19%

 Windshield 156 26,07 182,07 27,31 209,38 39,78 249,17
 tassen 52,8 26,07 78,87 11,83 90,7 17,23 107,94

 Windshield 97,60%Gemiddeld: 104,77%
 tassen 111,94%

OmschrijvingInk. Zonder kostenDeel kosten Winst 15% BTW 19%

 Windshield 156 26,07 182,07 27,31 25 234,38 44,53 278,92
 tassen 52,8 26,07 78,87 11,83 -9,5 81,2 15,43 96,63

 Windshield 109,25%Gemiddeld: 104,73%
 tassen 100,21%

Onze winst is uiteindelijk op deze order (1 shield + 1 tas): € 39,14
De totale verkoopprijs is uiteindelijk: € 375,55

Onze winst in percentage van de verkoopprijs: 10,42%

Inkoopprijs 
excl. BTW 
(fictief)

We bestellen bijvoorbeeld bij 
een leverancier:

Daarvoor wordt gerekend voor 
transport:

Inschatting aantal uren 
werktijd (transport intern, 
uitpakken) uitzendkracht:

Á bruto tarief excl. 
BTW

De algemene kosten (te 
verdelen over de artikelen uit 
de bestelling) zijn :

Aant. Arts:

De geschatte inkooprijs voor 
de artikelen:

Verkoopprijs bij Zelf 
Afhalen:

Inkoop excl. 
BTW

Onvoorz. 
10%

Totaal verk. 
Excl. BTW

Verkoop 
incl. BTW

Als alles dus gunstig uitpakt, hebben wij een bruto winst van 10 + 15 = 25% op de producten, als het tegenvalt hoeven we 
niet direct de prijs te verhogen en als het meezit kunnen we de prijs voor u wat verlagen.

Van te voren is de prijs nog niet zeker, pas zodra alle facturen (dus incl. tijden) binnen zijn, is de definitieve verkoopprijs vast te stellen. 
Daarom ook is de prijs een richtprijs, dus ongeveer; plus of minus 10%,  als een erg grote onzekerheid is (voor de onderdelen-factuur van 
de fabrikant bijvoorbeeld) wordt daarom meestal nog een post 'onvoorzien' opgenomen om extra schommelingen op te kunnen vangen 
zonder prijsverhoging voor u. 

Vaak wordt een order niet compleet uitgeleverd en/of komen er extra kosten bij; soms wordt ook de inkoopprijs verandert, soms ook omdat 
het product 'geupdated' wordt en vervangen door een nieuwer type wat duurder is

Uiteindelijk, als alles geleverd 
is, komt het dan bijvoorbeeld 
op het volgende neer:

Inkoopprijs 
excl. BTW 
(fictief)

Daarvoor wordt gerekend voor 
transport:

Aantal uren werktijd (transport 
intern, uitpakken) 
uitzendkracht:

Á bruto tarief excl. 
BTW

De algemene kosten (te 
verdelen over de artikelen uit 
de bestelling) daarvan zijn :

Aant. Arts:

De  inkooprijs voor de 
artikelen:

Verkoopprijs bij Zelf 
Afhalen:

Inkoop excl. 
BTW Onvoorz. 0%

Totaal verk. 
Excl. BTW

Verkoop 
incl. BTW

De prijs-verhoging t.o.v. de 
eerst ingeschatte prijs:

Omdat de tassen nu wel erg 
duur zijn geworden, wordt een 
nieuwe verdeling uitgevoerd, 
bijvoorbeeld:

De tassen worden 10 Euro goedkoper, de 
windshields 10 Euro duurder

Inkoop excl. 
BTW Onvoorz.

Totaal verk. 
Excl. BTW

Verkoop 
incl. BTW

De prijs-verhoging t.o.v. de 
eerst ingeschatte prijs:

Dus een kleine daling t.o.v. de prijsstijging, een 
winstdaling voor ons


