Hoeveel kost je reis?
Op verkenning!
1. Ben je al in een reisbureau geweest?
Ja

Nee

2. Kost een reis van het reisbureau meer dan elders?
Ja

Nee

Het reisbureau
Wie een reis boekt via het reisbureau is ‘ouderwets’.
Tegenwoordig worden de meeste reizen via het internet
geboekt. Natuurlijk spaar je dan heel wat kosten uit en kan je
dat geld investeren in een leuke uitstap op reis!

Pieter heeft zijn hart verloren aan de VS
en na talloze reizen beslist hij een eigen
reisbureau te starten. Zijn reisbureau
NewYorkTours zal zich hoofdzakelijk
richten op mensen die dat ietsje meer
willen beleven in de VS. Dus geen
autotochten van west- naar oostkust, maar
cursussen diepzeeduiken, trektochten te paard en het ontdekken
van vergeten hoekjes in New York en andere steden. De reis
duurt 20 dagen.
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Hij krijgt via internet mails van de eerste geïnteresseerden en dé
grote vraag is natuurlijk de kostprijs voor al dat moois. Pieter
beslist voorlopig één reisformule aan te bieden. Vliegtickets heen
en terug met enkele tussenlandingen kosten in het hoogseizoen
al gauw $ 2000,00 per persoon. Omdat hij voor groepen boekt,
krijgt hij 5 % korting van de vliegtuigmaatschappij.
Gedurende vier dagen doen
de reizigers een trektocht te
paard, dit kost $ 100,00 per
persoon. Omdat het
onmogelijk is om je in de
drukke steden met de auto te
verplaatsen, maakt Pieter
gebruik van taxi’s en metro’s.
Gedurende de reis schat hij de
kosten hiervan op $ 145,00
per reiziger. In de reizen geldt
de formule ‘all-in’, dus alle maaltijden zijn inbegrepen in de prijs.
Voor maaltijden en dranken aan tafel in plaatselijke restaurantjes
rekent hij $ 550,00 per reiziger aan. De cursus diepzeeduiken
voor beginners en het nodige materiaal kosten $ 450,00 per
cursist.
Hij biedt ook een annulatieverzekering aan van 4,00 % van de
totale kostprijs per reiziger, bovenop de totale prijs. Deze is niet
verplicht, maar het is toch verstandig ze te nemen.
Uiteraard organiseert Pieter dit niet gratis. Hij rekent een
winstmarge van 8 % op de kostprijs aan.
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Verwerking!
1. Bereken de prijs die Pieter zal vragen voor deze
buitengewone trip naar de VS per persoon met
annulatieverzekering. Maak je berekening in de onderstaande
overzichtelijke tabel.

Soort kost

Berekening bedrag (in USD)

Totaal kosten

Totaal prijs

Totaal
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2. De totale kostprijs is berekend in dollar, maar je betaalt in
euro. Hoeveel is de prijs in euro? Ga op het internet op zoek
naar de wisselkoers. Een wisselkoers geeft de juiste
verhouding weer tussen twee verschillende munten. Hier
wordt de prijs van 1 dollar uitgedrukt in euro.

Op …….. / …….. / 20……..: 1 USD = € ……..
De reis zal € ……..…….. kosten

Bron: Heremans, C, e.a. Economix sei, Kapellen, 2011, Pelckmans
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