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Aalsmeer!
Informatiebron 1
Van de site van Bloemenveiling Aalsmeer:
Iedere werkdag tussen 7.00 en 11.00 uur bent u van harte welkom bij
Bloemenveiling Aalsmeer. U krijgt informatie door middel van een audiosysteem
langs de route (beschikbaar in zeven talen).
Het is ook mogelijk om de veiling te bezoeken onder begeleiding van een
professionele gids.
Tarieven
Volwassenen
Kinderen (6 t/m 11 jaar)
Groepen (vanaf 15 personen)

€ 4,50 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 3,50 p.p. Gratis toegang voor
begeleider en buschauffeur.
€ 75

Gids

Informatiebron 2
advertentie bloemist Albert Amstelveen

boeket herfst in warme kleuren
€ 21,00 (excl. btw)
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Geld maakt niet gelukkig
Informatiebron 3
Eigen Huis Krediet*
Kredietsom
Te betalen per maand in het eerste jaar
Effectieve rente op jaarbasis in het eerste jaar
Te betalen per maand na het eerste jaar
Effectieve rente op jaarbasis na het eerste jaar
Looptijd (in maanden)
Totale prijs over 180 mnd incl. aflossing

€ 10.000
€ 35
4,3%
€ 49
6,0% **
180
€ 18.652 **

1 jaar rentevast, daarna een variabele rente (op dit moment zou die 6%
worden). Vraag naar de voorwaarden.
* Dit betreft een tweede hypotheek, niet zijnde een doorlopend krediet,
waarop niet wordt afgelost.
** Indien de rente ongewijzigd blijft.

Heb vertrouwen!
Informatiebron 4
Inflatie
Winst
bedrijven

Consumentenvertrouwen
Bestedingen

Productie

Werkloosheid

945-0233-a-GT-2-b

Werkgelegenheid
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Het is weer tijd voor het belastingformulier!
Informatiebron 5
Gegevens Sjoerd
−
−
−
−
−

Sjoerd woont met zijn 2 kinderen van 4 en 6 jaar in Woerden.
De WOZ-waarde van hun woning bedraagt € 230.000.
Het huis is gefinancierd met een hypothecaire lening van € 220.000,
waarover in 2007 € 9.460 aan rente is betaald en € 7.333 aan aflossing.
De gemiddelde waarde van het saldo van bezittingen en schulden van
Sjoerd bedraagt € 100.000 waarover hij in Box 3 belasting moet betalen.
Het drempelinkomen van Sjoerd bedraagt € 146.805.

Informatiebron 6
Tabel eigenwoningforfait
Waarde van de woning Forfait
niet meer dan € 12.500

0,00%

€ 12.501 t/m € 25.000

0,20%

€ 25.001 t/m € 50.000

0,30%

€ 50.001 t/m € 75.000

0,40%

meer dan € 75.000

0,55%

Het eigenwoningforfait is maximaal € 9.150.

Informatiebron 7
Box 1
Schijf
1
2
3
4

Belastbaar inkomen uit
werk en woning
t/m € 17.318
€ 17.319 t/m € 31.122
€ 31.123 t/m € 53.064
meer dan € 53.064

Inkomensheffing Heffing over het totaal
van de schijven
33,65%
€ 5.827
41,40%
€ 11.541
42%
€ 20756
52%

Informatiebron 8
Box 3
−
−

−
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De eerste € 20.014 van het vermogen is belastingvrij.
De fiscus gaat ervan uit dat je jaarlijks een rendement van 4% op sparen en
beleggen verwerft (het maakt niet uit of je in werkelijkheid meer of minder
dan 4% krijgt).
Voor het inkomen uit sparen en beleggen geldt een vast tarief van 30%.
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Restaurant De Botermarkt
Informatiebron 9
Over 2007 zijn de volgende gegevens verzameld:
Personeelsleden naar functie:
Aantal directieleden (personen)
Aantal koks (personen)
Aantal serveersters (personen)
Aantal barkeepers (personen)
Gegevens per afdeling:
Afzet matrozenmenu
Afzet kapiteinsmenu
Afzet admiraalsmenu
Gemiddelde verkoopprijs matrozenmenu en kapiteinsmenu
Gemiddelde verkoopprijs admiraalsmenu
Omzet bar (alle verkochte drank)
Overige gegevens:
Totale personeelskosten (exclusief Harold)
Totale inkoop menu’s
Totale inkoop bar
Totale overige kosten (o.a. huisvesting)
De Botermarkt is 40 weken, 6 dagen per week, geopend.

1
2 (inclusief Cock)
2
1
2.100
2.540
1.600
€ 24,50
€ 29,50
€ 218.000
€
€
€
€

110.000
114.000
82.000
58.000

NB btw wordt buiten beschouwing gelaten.
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