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  Erratum 
In het boek zijn helaas een paar storende fouten en onduidelijkheden geslopen. Onze excuses hiervoor. Hieronder een overzicht van de te maken 
correcties. 
 
Pag.  
23 De juiste omschrijving Franco is: De verkoper neemt alle kosten tot en met het vervoer naar New York voor zijn rekening. 
34  Laatste zin moet zijn: Uit de opbrengst van de onroerende zaak enz…. 
58 In opgave 3.3 het bedrag van Inkoopwaarde van de omzet moet zijn € 70.000,--. 
58 In opgave 3.4 moet het bedrag van Debiteuren € 20.000,-- zijn. 
62 Het bedrag bij a. van € 510.000 moet € 500.000,-- zijn. 
63 Bij a. moet de noemer zijn € 400.000.-- Uitkomst = 0,5 

Bij b. moet de noemer zijn € 800.000.-- Uitkomst = 0,33 
65 In de Winst- en verliesrekening Overigen rente wijzigen in € 9.000,-- enen Salarissen in € 41.000,-- en bij Overige bedrijfskosten aanvullen met  

€ 9.000.-- 
De rentabiliteit van het eigen vermogen: In de noemer € 800.000,-- wijzigen in € 600.000. Uitkomst is 8,33% in plaats van 6,25%. 

71 Balanstotalen (credit) in opgave 5.5. wijzigen in resp. € 1.720-- en € 1.545. --. 
73 Ten gevolge van een wetswijziging moeten ‘vrije’ beroepen wel worden ingeschreven in het Handelsregister. De op een na laatste alinea vervalt. 
89 
en 
125 

Ten gevolge van een wetswijziging is de bevoegdheid van de kantonrechter veranderd. Waar staat € 5.000,-- moet € 25.000,-- worden gelezen. 

92 In tabel bij 2007 € 20.000,-- veranderen in € 18.550,--. 
99 Gebruikers melden, dat de debiteurenkaarten op bladzijde 99, 100 en 108 moeilijk leesbaar zijn. Deze kaarten komen overeen met een 

geautomatiseerd systeem en wijken qua uitvoering af van de traditionele debiteurenkaarten. De volgende toelichting zal het kunnen lezen van de 
kaarten vereenvoudigen; 
Er is per factuur een aparte factuurregel en een regel voor ontvangsten, te herkennen aan de afkorting: F= verzonden factuur en O = ontvangst 
betaling. 
De kolommen zijn achtereenvolgens: 
Nummer factuur, verzending factuur/ontvangst betaling, datum verzending factuur/ontvangst betaling, boekingsperiode, tegenrekening, nummer 
mutatie, dagboek, valuta, bedrag, vier kolommen met eventuele deelbetalingen, nummer en omschrijving 

102 In de debiteurenkaart in de kolom Saldo moeten achtereenvolgens de volgende bedragen zijn: 1.200; 2.145; 945; 2.045; 1.895; 950; 1.175; 1.375; 
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1.450; 650; 810 en 160. 
105 Volgorde kolommen: 

Nummer factuur, datum factuur, naam debiteur, vervaldatum factuur, nummer aanmaning, nog niet vervallen factuur, vervallen factuur, 
betaaltermijn in dagen, nog leveren, dispuut (3 = ja, 0 = nee) 

107 Toevoegen in opgave 7.3. De debiteuren hebben een betalingstermijn van 14 dagen. 
 Opdr. 7.3 f Saldo per 1-1-2007 € 2.927,40. 
108 Kolommen aanduiding ontbreekt: tabel moeilijk leesbaar 
134 In vraag. 9.2 f Werkgever veranderen in verhuurder. 
138 Toevoegen aan paragraaf: Eigendomsverkrijging door verkrijgende verjaren: Rechtsvordering verjaren na 5 jaar. 
142 In vraag 10.3 b ‘aan de financieringsmaatschappij’ schrappen. 
160 Vraag 12.1 Alternatief a veranderen in: onbenoemde overeenkomst. 
184 Kop laatste paragraaf veranderen in: Leggen van conservatoir beslag 
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