
OPLEIDING  
KOSTPRIJSBEREKENING

De prijzen in de grafimedia industrie staan continue onder druk. De verkoopprijzen van de producten die u 

verkoopt worden gedirigeerd door een aantal grote spelers in de markt. Om die reden is het uiterst belangrijk 

om te weten tot waar u kunt gaan met uw prijsbeleid, voordat u de producten onder de kostprijs verkoopt.

Verkoopprijzen kunnen we meten aan de marktprijzen, maar de kostprijs van uw organisatie zal nooit gelijk zijn 

aan die van uw collega’s. Dit komt doordat elk bedrijf andere directe, indirecte, arbeiders-, machine-, overhead- 

en personeelskosten heeft. De uurkost- prijsberekening zorgt voor een eenvoudige en transparante manier 

om het kostprijstarief van uw kostenplaat-sen uiterst gedetailleerd te berekenen op basis van boven- staande 

parameters.

Editie 2019-2020

MET DEZE MODULE KUNT U O.A.:

• simulaties maken van 

nieuwe machines

• simulaties maken van 

nieuwe medewerkers

• simulaties maken van 

reorganisaties

• simulaties maken van 

toekomstige investeringen

WAT DOET HET VOOR U?

• Transparantie voor uw 

interne organisatie om een 

helder prijsbeleid te kunnen 

bepalen.

• Per calculatie of order is 

direct inzichtelijk wat de 

marge en TW zal zijn.

UW VOORDELEN

• U kunt betere sturing 

geven aan de sales 

afdeling van uw 

organisatie en ze met 

meetbare targets op pad 

sturen.

• Geen verrassingen achteraf



DOEL: 

WAAROM?

Om zeker te weten dat u de producten kunt verkopen voor 

de prijs die de klant ervoor wil betalen en daar dan ook nog 

een redelijke marge op wordt verdiend.

BESCHRIJVING VAN DE PROBLEMATIEK:

Veelal worden de verkoopprijzen in deze tijd “blind” bepaald 

en overgenomen van de concurrerende partijen in de markt, 

zonder te weten of we het product dan nog met een marge 

verkopen.

BESCHRIJVING VAN DE WINST:

Door het hebben van een goede kostprijsberekening kunt u 

duidelijk inzichtelijk krijgen welke producten en klanten wel/

niet bij uw organisatie passen. Welke verkoper richt zich 

op de juiste doelstellingen, waarmee het bestaansrecht van 

uw organisatie wordt gegarandeerd. Geen glazen bol of 

koffiedik, maar een onderbouwing op basis van feiten, zodat 

u altijd direct weet waar geld wordt verdiend en waar het 

blijft liggen.

Vooraf krijgt u van ons een uitgebreide vragenlijst voor 

het verzamelen van de juiste informatie om een goede 

kostprijsberekening te maken.

FULIBUL TORUNUM NUM TAM DIUS CRIBUS:

Latuit. Fulibul torunum num tam dius cribus inulici tastri 

ita culii te esultur acivilicae inatum nervius, quam tervirmil 

vidiussa nos, in deti, no. Epore et erionterra, uro voltors 

untere, vente quonum am egeriorena, Fulibul torunum num 

tam dius cribus inulici tastri ita culii te esultur acivilicae 

inatum nervius, quam tervirmil vidiussa nos, in deti, no. 

Epore et erionterra, uro voltors untere, vente quonum am 

egeriorena,

EPORE ET ERIONTERRA, URO VOLTOR:

Latuit. Fulibul torunum num tam dius cribus inulici tastri 

ita culii te esultur acivilicae inatum nervius, quam tervirmil 

vidiussa nos, in deti, no. Epore et erionterra, uro voltors 

untere, vente quonum am egeriorena, Ortemnos consula 

renduc omaionduc oc, con dit inam inequem es actandii patui 

cul ut gracchus aucior ublin ne re atam cur, forent. Udes nu 

sentrae.

Ortemnos consula renduc omaionduc oc, con dit inam 

inequem es actandii patui cul ut gracchus aucior ublin ne re 

atam cur, forent. Udes nu sentrae
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Ortemnos consula renduc omaionduc 

oc, con dit inam inequem es actandii 

patui cul ut gracchus aucior ublin ne 

re atam cur, forent. Udes nu sentrae

FULIBUL TORUNUM NUM TAM 
DIUS CRIBUS:

Latuit. Fulibul torunum num tam dius 

cribus inulici tastri ita culii te esultur 

acivilicae inatum nervius, quam 

tervirmil vidiussa nos, in deti, no. 

Epore et erionterra, uro voltors untere, 

vente quonum am egeriorena,

EPORE ET ERIONTERRA, URO 
VOLTOR:

Latuit. Fulibul torunum num tam 

dius cribus inulici tastri ita culii te 

esultur acivilicae inatum nervius, 

quam tervirmil vidiussa nos, in deti, 

no. Epore et erionterra, uro voltors 

untere, vente quonum am egeriorena, 

Ortemnos consula renduc omaionduc 

oc, con dit inam inequem es actandii 

patui cul ut gracchus aucior ublin ne 

re atam cur, forent. Udes nu sentrae.

Ortemnos consula renduc omaionduc 

oc, con dit inam inequem es actandii 

patui cul ut gracchus aucior ublin ne 

re atam cur, forent. Udes nu sentrae
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INHOUD TRAINING: 

DAGDEEL 1:

• Invoeren van alle parameters, zoals gegevens over 

het pand, de productiemiddelen, kostenplaatsen, 

arbeidskosten overige directe en indirecte kosten

DAGDEEL 2:

• Het maken en finetunen van de kostprijsberekening 

waardoor per kostenplaats een juist kostprijs uurtarief 

wordt gegenereerd. Voor printers kan de kostprijs ook 

worden uitgedrukt in een tikprijs of m2-prijs.

• Invoeren van de kostprijsgegevens in uw 

tarievenschema’s.

EPORE ET ERIONTERRA:

Latuit. Fulibul torunum num tam dius cribus inulici tastri 

ita culii te esultur acivilicae inatum nervius, quam tervirmil 

vidiussa nos, in deti, no. Epore et erionterra, uro voltors 

untere, vente quonum am egeriorena, Ortemnos consula 

renduc omaionduc oc, con dit inam inequem es actandii patui 

cul ut gracchus aucior ublin ne re atam cur, forent. Udes nu 

sentrae.

Ortemnos consula renduc omaionduc oc, con dit inam 

inequem es actandii patui cul ut gracchus aucior ublin ne re 

atam cur, forent. Udes nu sentrae

09:00 - 09:30 uur:
• Wat te verwachten

• Korte introductie

09:30 - 12:30 uur:
• Invoeren alle parameters

12:30 - 13:00 uur:
• Pauze

13:00 - 15:30 uur:
• Uitvoeren van de juiste berekeningen 

en overnemen van de kostprijzen in uw 

tarievenschema’s

15:30 - 16:00 uur:
• Samenvatting

• Evaluatie

• Afsluiting

VERLOOP VAN DE 
CURSUSDAG
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INSCHRIJVINGS- 
FORMULIER

DATUM & LOCATIE:

Zie onze website: 

www.MultiPress.biz/academy

KOSTPRIJS

Zie onze website: 

www.MultiPress.biz/academy


