
Heb je deel één tot en met drie uit het handboek ingestudeerd?

En voldoende geoefend met Excel?

Dan vind je hier de gemixte herhalingsoefeningen.

Veel succes

Opmerking

We houden geen rekening met de roerende voorheffing



Een klant kan 15 000 beleggen, aan 3,1% gedurende 89 dagen

Bereken de intrest (enkelvoudige intrest)

I= 113,383562

Een klant kan 15 000 beleggen, aan 3,1% gedurende 5 maanden

Bereken de intrest (enkelvoudige intrest)

I= 193,75

Een klant kan 15 000 beleggen, aan 3,1% gedurende 2 jaar en 5 maanden

De intrest  wordt verworven per jaar en bij het kapitaal gevoegd.

De resterende vijf maanden brengen enkelvoudige intrest op

Bereken de intrest

Eindwaarde= 15944,415 plus 205,9487 = 16150,3637

waarde op einde jaar 2 rente van de laatste vijf maanden

I= 1150,36369

Een klant kan 15 000 beleggen, aan 3,1% gedurende 37 maanden

Samengestelde intrest.

Bereken de intrest

gelijkwaardige rentevoet= =(1,031)^(1/12)-1

0,002547niet afronden! 

=FV(E24;37;0;-15000) 16480,567Werken met celinhoud!

I= 1480,5668

OF

1/12= 0,08333333

37  maanden= 3,08333333 jaren

=15000*(1+3,1%)^C30

16480,5668

Een klant kan wil een beginkapitaal van 25 800 beleggen, aan 3,1% 

zodat het  eindkapitaal  26 000 wordt.

Hoe lang moet de belegging lopen? Enkelvoudige intrest

I= 200

I= 25800*0,031*n

n= 0,25006252als deel van een jaar

3,00075019 maanden dus

3maanden en 0,022818 dagen dus

3maanden en 1 dagen

Een klant kan wil een kapitaal  van 26 000  aan 2,02% beleggen

zodat het  eindkapitaal  26 400 wordt.

Wat is de looptijd van de belegging? Werk met enkelvoudige intrest

I= 400

n= 0,76161462als deel van een jaar



9,13937548 maanden dus

9maanden en 4,239337 dagen dus

9maanden en 5 dagen

Een klant kan wil een kapitaal  van 26 000  aan 2,02% beleggen

zodat het  eindkapitaal  26 400 wordt.

Wat is de looptijd van de belegging? 

De intrest wordt per maand verworven en bij het kapitaal gevoegd

gelijkwaardige rentevoet op maandbasis= 0,001668

=NPER(D81;0;-26000;26400)

9,16108493 maanden

9maanden en 4,899667 dagen dus

9maanden en 5 dagen

Een klant kan wil een beginkapitaal van 25 000  gedurende vijf maanden 

beleggen zodat het  eindkapitaal  25 500 wordt.

Bereken het rentepercentage

Werk met enkelvoudige intrest

I= 500

Dus i is 0,048

0,048

Een klant kan wil een beginkapitaal van 25 000  gedurende vijf maanden 

beleggen zodat het  eindkapitaal  25 500 wordt.

De intrest wordt per maand verworven en bij het kapitaal gevoegd

=RATE(5;0;-25000;25500)

0,0039684 dit is de rentevoet op maandbasis

0,0486738 gelijkwaardige rentevoet op jaarbasis

Een klant kan 15 000 beleggen, aan 3,1% gedurende 5 semesters

De intrest wordt per semester verworven en bij het kapitaal gevoegd

Bereken het eindkapitaal

gelijkwaardige rentevoet semesterbasis = 0,015382

=FV(F90;5;0;-15000)

16189,667 eindwaarde

Een klant kan 15 000 beleggen, aan 3,1% gedurende 5,5 semesters

De intrest wordt per kwartaal verworven en bij het kapitaal gevoegd

Bereken het eindkapitaal

gelijkwaardige rentevoet op kwartaalbasis = 0,007662

=FV(F97;11;0;-15000)

16313,704 eindwaarde



Gelijkwaardige rentevoet

Waarom nodig? 

Omdat in de formules de tijdseenheid van i en n dezelfde moet zijn.

Voorbeeld

Belegging van 1500 euro, aan 3%, gedurende 12 maanden

3% is op jaarbasis, dus de eindwaarde is 1.545,00€  

Berekening met de gelijkwaardige rentevoet:

Gelijkwaardige rentevoet = 0,00€                    (*)

n= 12,00€                 

eindwaarde = Kn = Ko * u n

K12 = 1500 * 1,022104451... 12

1.545,00€            

(*) niet afronden

in oefeningen verwijs je naar de celinhoud

(vbd=C17)

Voorbeeld: berekening van het maandelijks te betalen bedrag

als aflossing van een hypothecaire lening van 150 000

i= 5,15%

Terug te betalen over 20 jaar (240 maanden)

Oplossing:

In de formule is n=240

en werk je met de gelijkwaardige rentevoet op maandbasis

0,004193578

Het maandelijks te betalen bedrag =

€ 992,61

Formule= =PMT(D31;240;-150000)

celinhoud



Een onderneming heeft onderstaande schulden, aan 4,5%

Werk met samengestelde intrest

24000 te betalen over 15 maanden

8000 te betalen over 26 maanden

Hoeveel moet er betaald worden om beide schulden samen

te vereffenen over 20 maanden?

gelijkwaardige rentevoet= 0,003675

u= 1,003675

24000 vijf maanden vooruitrekenen 24.444,23€  

8000 zes maanden terugrekenen 7.825,86€    

te betalen op einde maand 20 32.270,09€  

Een onderneming heeft onderstaande schulden, aan 4,5%

Werk met samengestelde intrest

24000 te betalen over 2 maanden

8000 te betalen over 26 maanden

Wanneer moet er betaald worden om beide schulden samen

te vereffenen met 34 000?

waarde van de schulden op datum van vandaag= 23.824,58€  

7.272,29€    

31.096,87€  

NPER OF LOGARITMEREKENEN

=NPER(D10;0;-F31;34000) met gelijkwaardige rentevoet

Te betalen over 24,33249 maanden

24 maanden en 10,11324 dagen dus

24 maanden en 11 dagen

Logaritmerekenen op basis van Kn= Ko keer u tot de macht n

geeft zelfde resultaat



Een klant leent vandaag 145 000 aan 5,1%

en zal gedurende 20 jaar maandelijks terugbetalen

De eerste terugbetaling gebeurt aan het einde van maand acht.

Hoeveel moet er per maand aan de bank betaald worden?

Hoeveel intresten worden er betaald in het eerste jaar van de lening?

Hoeveel intresten worden er betaald in het tweede jaar van de lening?

Bijkomende info: het gaat om de meest voorkomende vorm van hypothecaire lening

(vaste annu met progressieve kapitaalaflossingen)



In een leasingcontract staan onderstaande bepalingen

waarde van het investeringsgoed = 120 000

leasingtermijn = 5 jaar

aankoopoptie op einde van de leasingtermijn = 2 000

te betalen bedrag bij het begin van elke maand = 2 330

Gevraagd: hoe duur is deze leasing (JKP)

Opmerking: de maandelijkse betalingen gebeuren bij het begin van elke maand

Gelijkwaardige rentevoet op maandbasis=

=RATE(60;-2330;120000;-2000;1)

0,58% dit is de rentevoet op maandbasis

7,14% JKP



Een klant kan maandelijks 500 beleggen aan 2,8% 

De eerste storting gebeurt vandaag

Wat is de waarde van de belegging na 23 maanden?

Gelijkw rentevoet= 0,0023039

FV= € 11.823,38

Een klant kan maandelijks 500 beleggen aan 2,8% 

De eerste storting gebeurt vandaag

Hoe lang moet de belegging lopen om een eindwaarde

van 30 000 te bereiken?

NPER= 56,142831 maanden

Een klant kan maandelijks 500 beleggen 

De eerste storting gebeurt vandaag en hij wil 27 keer de storting uitvoeren

om een eindwaarde van 14000 bereiken.

Aan welk percentage moet hij beleggen?

Op welk tijdstip bereikt hij zijn doelstelling?

RATE= 0,002586571 op maandbasis

0,031484239 op jaarbasis

0,031484239 op jaarbasis

De waarde van de belegging is gelijk aan 14000

op het einde van maand 27 (aan te duiden bij tijdstreepje 28)

Een klant kan een vast maandelijks bedrag beleggen aan 4,2%

De eerste storting gebeurt vandaag en hij wil 19 keer de storting uitvoeren

om een eindwaarde van 24 000 bereiken.

Hoeveel bedraagt de maandelijkse storting?

Op welk tijdstip bereikt hij zijn doelstelling?

Gelijkwaardige rentevoet= 0,0034344

PMT= 1220,3694

De waarde van de belegging is gelijk aan 24000

op het einde van maand 19 (dus bij tijdstreepje maand 20)



Een gezin wil vandaag een bedrag ontvangen om een huis aan te kopen.

Ze kiezen voor een lening met een vaste termijn van 1020 euro per maand.

(progressief aflossingsdeel)

De bank biedt een lening aan 5,42% aan.

Het gezin kiest voor een lening 'op 25 jaar'.

Bereken het bedrag van de lening en bewijs in een tabel dat 

je antwoord juist is.



De klant wil maandelijks onderstaande bedragen betalen om een lening 

van 21 000 euro af te lossen.

jaar 1 800

jaar 2 450

jaar 3 600

Hoe duur is deze lening? (JKP)

Oplosser gebruiken of IR

Met de Solver te zoeken rente op maandbasis 0,32725370%

JKP= 4,00%

Betaling einde 

maand nummer Bedrag

Aantal maanden 

terugrekenen

Waarde op 

datum van 

vandaag

1 800 1 797,39051

2 800 2 794,7895318

3 800 3 792,1970377

4 800 4 789,6129999

5 800 5 787,0373909

6 800 6 784,4701832

7 800 7 781,9113493

8 800 8 779,360862

9 800 9 776,8186941

10 800 10 774,2848184

11 800 11 771,7592078

12 800 12 769,2418354

13 450 13 431,2871293

14 450 14 429,88033

15 450 15 428,4781195

16 450 16 427,0804828

17 450 17 425,687405

18 450 18 424,2988712

19 450 19 422,9148667

20 450 20 421,5353765

21 450 21 420,1603861

22 450 22 418,7898807

23 450 23 417,4238457

24 450 24 416,0622665

25 600 25 552,9401715

26 600 26 551,1365567

27 600 27 549,3388251

28 600 28 547,5469574

29 600 29 545,7609345

30 600 30 543,9807374

31 600 31 542,206347



32 600 32 540,4377445

33 600 33 538,6749109

34 600 34 536,9178274

35 600 35 535,1664753

36 600 36 533,4208359

som van de teruggerekende waarden 21000,0017

is de door de Solver op te lossen vergelijking

Oplossing met de formule IR

Geldstromen per maand

Rente op maandbasis= 0,32725%

JKP= 4,00%

begin mnd 1 21000 ontvangst (inkomende geldstroom)

einde maand 1 -800 betalingen (uitgaande geldstroom)

2 -800

3 -800

4 -800

5 -800

6 -800

7 -800

8 -800

9 -800

10 -800

11 -800

12 -800

13 -450

14 -450

15 -450

16 -450

17 -450

18 -450

19 -450

20 -450

21 -450

22 -450

23 -450

24 -450

25 -600

26 -600

27 -600

28 -600

29 -600

30 -600

31 -600

32 -600



33 -600

34 -600

35 -600

36 -600



Bij een verkoop op afbetaling hebben we onderstaande informatie

waarde van het investeringsgoed = 10 000

terug te betalen in  21  betalingen van 560 per kwartaal

Gevraagd: hoe duur is deze lening (JKP)

RATE =RATE(21;-560;10000)

1,5233582% is rentevoet op kwartaalbasis

JKP= =(1+rentevoet op kwartaalbasis)^4-1

0,062340896

JKP= 6,23%



Een gezin heeft een shuld aan 5,3% 

er is nog 86 maanden een betaling van 500 euro verschuldigd 

Omdat ze naar aanleiding van een erfenis plots over veel geld beschikken willen 

ze onmiddellijk stoppen met de terugbetaling van de lening en de schuld vandaag in één 

betaling vereffenen 

Hoeveel moet er vandaag betaald worden als de schuldeiser een vergoeding van 

1000 aanrekent voor het verbreken van het contract?

Gelijkwaardige rentevoet op maandbasis= 0,004312877

Huidige waarde van de nog niet terugbetaalde bedragen=

PV € 35.862,55

plus schadevergoeding 1.000,00€                

Vandaag te betalen aan de schuldeiser € 36.862,55


