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Wat ga je leren?

� Wat het verschil is tussen debet en credit. 

� Wat het verschil is tussen directe en indirecte ruil. 

� Welke geldfuncties we kennen. 

Wat we onder vreemde valuta verstaan en hoe we het 
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� Wat we onder vreemde valuta verstaan en hoe we het 
berekenen. 



Credit & debet?

� Saldo; het geld dat op je rekening staat

• CR = credit = positief

• D = debet = negatief (rood staan)
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Direct & indirecte ruil

�Directe ruil; ruilen van goederen/diensten tegen 
andere goederen/diensten
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� Indirecte ruil; ruilen van goederen/diensten tegen 
geld



Geldfuncties

� 1. Ruilmiddel: ruilen van goederen/diensten voor geld, kopen.

� 2. Rekenmiddel: aangeven hoeveel iets waard is.

� 3. Spaarmiddel (oppotmiddel); niet uitgeven, maar bewaren 

voor later.
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voor later.



Giraal & chartaal geld

� Chartaal geld; alle euromunten en bankbiljetten
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� Giraal geld; direct opvraagbare banktegoeden 
(tegoeden op spaarrekeningen niet)



Valuta 

� Vreemde valuta; vreemd geld, buitenlands geld
� Wisselkoers � is de prijs van vreemd geld en geeft aan hoeveel vreemde valuta je betaalt of 

ontvangt voor 1 euro. 

� Provisie / transactiekosten � kosten die je moet betalen aan de bank om geld om te wisselen. 

� € � vreemde valuta
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� € � vreemde valuta

Bedrag in euro’s x lage wisselkoers = bedrag in vreemde valuta.

� vreemde valuta � €

Bedrag in vreemde valuta : koers per euro = waarde in euro’s. 



Wisselkoers berekenen:

� Voorbeeld:
� € � vreemde valuta
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� € � vreemde valuta
Je koopt voor €150,- aan ponden. Hoeveel pond krijg je ervoor terug? 

� 150 x 0,79 (lage koers) = 118,50 pond. 

� Vreemde valuta � €
Je hebt nog 50 pond over na je vakantie. Hoeveel euro krijg je 
hiervoor terug?  

� 50 : 0,93 (hoge koers) = €53,76



Banken

� Spaarders � ontvangen rente van de bank voor het 
beschikbaar stellen van hun geld. � banken lenen 
het geld uit aan leners � leners  betalen rente aan de 
bank � banken verdienen aan het verschil tussen de 
spaarrente en de leenrente. 
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spaarrente en de leenrente. 

� Conclusie: banken bemiddelen tussen vraag en 
aanbod van geld. 



Einde
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