
 

 

 

 

Rekenen met een lening 

Toepassing van de permanentie 

 

 

Toegegeven: op het bord in het lokaal van Hordijk verschijnt regelmatig het vreselijkste kriebelwerk. 

Dat krijg je ervan als je ter plekke (samen met de klas) opgaven verzint. Maar: jij leert enorm van het 

oplossen van de puzzeltjes, die achter dat gekriebel zitten. 

 

Doe mee op basis van het onderstaande plaatje: 

 

• een onderneming heeft op 1 april 2011 een 6 % onderhandse lening van € 90.000 afgesloten 

• aflossing geschiedt lineair, met steeds € 2.000, voor de eerste keer op 1 juli 2011 en 

vervolgens steeds drie maanden later (dus op 1 oktober, 1 januari enzovoorts) 

• de interest moet steeds voor zes maanden vooruit worden betaald: jaarlijks op 1 maart 

en op 1 september. 

 

Vragen, deel I (zie het plaatje, bij de sterretjes rechtsonder): 

 

* bereken de interestkosten over 2016 

* bepaal het bedrag dat op 1 september 2016 moet worden betaald 

* bepaal wat er op 31 december 2016 in verband deze lening op de balans staat. 

 

Vragen, deel II: beantwoord de bovenstaande vragen nogmaals, maar ga er nu van uit dat de 

interestbetalingen steeds voor zes maanden achteraf worden gedaan. 

 

 

 



 

 

 

 

Kijk of je je antwoorden herkent op het plaatje hieronder. 

 

Welke bijzonderheden, details, aandachtspunten heb je (weer) geleerd? 

Maak je eigen lijstje, maar als schoten voor de boeg: 

 

• bij het tekenen van zo’n tijdlijn zet ik dus … 

• voor de interestkosten over 2016 maakt het niet uit of … 

• als wordt gevraagd wat er op de balans staat in verband met een lening moet ik 

natuurlijk niet vergeten om … 

 

 

 

 

 

En je weet: materiaal als het bovenstaande is oneindig uit te breiden met zelf te verzinnen 

tegenvragen. Van de categorie ‘als de interestkosten over 2016 € 2.000 zouden zijn geweest, 

welk percentage interest had dan aan de orde moeten zijn?’. 

 

 

Frank Hordijk 

27 december 2016 

 

 


