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Verkoopprijs bepalen door een 
toeslag op de inkoopprijs
Het spreekt voor zich dat in een transparante 
markt uiteindelijk de klant op basis van 
concurrerende aanbiedingen bepaald wat een 
goede verkoopprijs is voor een artikel. De vraag 
naar producten bij een groothandel zal voor veel 
producten meebewegen met de verkoopprijs die 
ervoor gevraagd wordt. 

Traditioneel werkten veel groothandels met een 
toeslag op de inkoopprijs van het artikel om de 
bruto verkoopprijs te bepalen. In de praktijk 
werd in het verkoopproces vervolgens met een 
korting op de bruto verkoopprijs gewerkt om 
de uiteindelijke verkoopprijs voor de klant te 
bepalen.

Op deze wijze werd continue gezocht naar de 
‘goede marktprijs’ te midden van de andere spelers 
op de markt. De totale omzet in een periode werd 
bij de groothandel veelal als maatstaf gebruikt om 
te bepalen of een tandje meer of minder korting 
gegeven moest worden om zo de totale klantvraag 
te beïnvloeden.

Hoewel de eenvoud van deze methode aanspreekt 
is het natuurlijk wel de vraag of de groothandel 
door deze methode te hanteren zichzelf niet 
tekort doet. De markt is veelal niet transparant 
voor alle artikelen en wellicht laten we daardoor 
kansen liggen om op bepaalde orders meer te 
verdienen. 
 
Ook verkopen we wellicht onbedoeld veel 
artikelen met verlies omdat we niet kijken naar de 
kosten van voorraadhouden en verkooporders. 
Veelal wordt een zelfde toeslag gehanteerd voor 
alle artikelen in een productgroep. 

Het belang van de kosten bij de 
verkoopprijs bepaling
Door de kosten van de groothandel toe te 
rekenen aan de artikelen die ze verkoopt krijgen 
we een inzicht in het rendement per artikel. 
Hiermee kunnen we eenvoudig beoordelen of de 
verkoopprijs die we voor de klant rekenen ook 
voor de groothandel financieel gezond is.

Het overgrote deel van de kosten van de 
groothandel zijn echter vast. Immers of we nu 
wat meer of minder verkopen, de kosten van het 
magazijn, kantoor en personeel veranderen niet. 
Een eenvoudig Activity Based Costing (ABC) 
model kan al soelaas bieden. Hiermee worden 
kosten toegerekend aan artikelen op basis van 
interne tarieven voor het houden van voorraad 
en voor het verwerken van orders.

Het berekenen van het rendement per artikel op 
basis van opbrengsten en toegerekende kosten 
geeft een belangrijk inzicht. De verschillen in 
rendement tussen de artikelen wordt bepaald door 
de marktkenmerken die de kosten veroorzaken. 
Zo zijn bijvoorbeeld de voorraadkosten voor 
slowmovers hoger dan voor fastmovers en 
zijn artikelen met veel kleine verkooporders 
relatief duurder dan artikelen met veel grote 
verkooporders.

De vraag wat we met dit inzicht bereiken is terecht. 
Immers als de markt de juiste verkoopprijs 
bepaald, wat kunnen we dan met de kennis dat 
artikelen bij die verkoopprijs verlies of winst 
genereren?

Verkoopprijs bepaling bij de moderne groothandel

Hierbij gaan we gemakshalve voorbij aan grote 
verschillen tussen de kosten die tussen artikelen 
kunnen ontstaan. We zouden op z’n minst hierin 
meer bewuste keuzes in willen maken.



Uiteindelijk is het toch zo dat de totale opbrengt 
van de verkopen voldoende moet zijn om de 
kosten te dekken en nog een gezond rendement 
onder aan de streep over te houden.

Het antwoord hierop is net zo eenvoudig als de 
vraag zelf. Met dit inzicht kan de groothandel 
namelijk bewustere keuzes maken ten aanzien 
van de samenstelling van het assortiment en de 
verkoopprijs die voor artikelen gevraagd wordt. 

Stel dat we 100.000 Euro voorraad aanhouden 
voor een groep  C-artikelen. Op de  verkopen 
maken we een jaarlijkse marge van 10.000 Euro 
wat leidt tot een verlies van 40.000 Euro. We 
ontdekken dat dit verlies wordt veroorzaak door 
een lage omloopsnelheid in combinatie met veel 
kleine verkooporders. Met dit inzicht kunnen 
we afwegen om de verkoopprijs te verhogen 
ook al leidt dit mogelijk tot minder marktvraag. 
Als alternatief kunnen we ook besluiten de 
100.000 Euro te investeren in artikelen die meer 
rendement opleveren.

Het uitganspunt is dat we bewust met de hoogte 
van de verkoopprijs van artikelen kunnen 
schakelen om het rendement van de groothandel 
te verbeteren. 

Eerder hebben we gesteld dat in een volledig 
transparante markt de klant de juiste 
verkoopprijs bepaald gegeven alle aanbiedingen 
van concurrenten. De vraag is echter of de markt 
voor alle producten altijd volledig transparant is. 
En verder is het ook maar de vraag of de klant wel 
voor elk artikel alle aanbiedingen wil vergelijken 
om een keuze te maken. Hier liggen kansen voor 
de groothandel.

De verkoopprijs op basis van 
inzicht in klantbelangen
Het belang van de aankoop van elk artikel kan voor 
elke klant en zelfs op elk moment verschillend 
zijn. En hiermee is dus ook de beoordeling van de 
verkoopprijs door de klant niet voor elke artikel 
op elk moment hetzelfde.

We kennen allemaal het voorbeeld van een 
urgente behoefte van een klant. De prijs voor een 
artikel wordt al snel wat minder relevant als er 
snel geleverd kan worden om te voorkomen dat 
de productie van de klant tot stilstand komt. 

Een ander voorbeeld zijn de artikelen die maar een 
klein onderdeel uitmaken van de totale kostprijs 
van het product van de klant. Eenvoudig kunnen 
bestellen en op tijd leveren zonder veel omkijken 
is hierbij vaak belangrijker dan een procentje 
meer korting op de verkoopprijs. Voor andere 
klanten kunnen voor hetzelfde artikel natuurlijk 
weer andere belangen spelen.

Met een inzicht in het belang van de 
inkooptransactie voor de klant en het inzicht 
in de minimale verkoopprijs voor een gezond 
rendement op elk artikel kan de groothandel 
gaan schakelen in het verkoopproces.

Een andere kijk op het 
voorraadassortiment
Het voorgaande leidt ook tot een andere kijk op 
het voorraadassortiment en het rendement dat 
we hiermee kunnen realiseren. 

Naarmate we meer mogelijkheden hebben om de 
verkoopprijs te differentiëren naar de belangen 
van de klant ontstaan er meer kansen voor de 
groothandel. We beoordelen niet alleen de risico’s 
en kosten van voorraadhouden maar ook de 
kansen die we in de markt kunnen benutten om 
een beter rendement te kunnen realiseren.

Al snel komen we tot de conclusie dat we 
meer informatie nodig hebben over het 
voorraadassortiment om effectief te kunnen 
sturen en de juiste verkoopprijs te kunnen 
bepalen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van 
de informatie over artikelen die we idealiter in 
beschouwing willen nemen bij het maken van 
verkoopprijs, assortiment en voorraadhoogte 

keuzes.



Met het Assortiment Intelligence Tool wordt 
een eenvoudig te implementeren gereedschap 
aangeboden om zowel het risico als het rendement 
van het assortiment effectief en efficiënt te 
managen. 

De dashboards kunnen eenvoudig naast de 
bestaande voorraadmanagement tools worden 
gebruikt – plug and play . Ze maken het mogelijk 
om betere commerciële en bedrijfseconomische 
afwegingen te maken gericht op de optimalisatie 
van het rendement van de onderneming , zowel 
op korte en op lange termijn.

Onderstaand ter illustratie twee voorbeelden van 
dashboards uit het Assortiment Intelligence Tool 
van Mirino.

Business analyse en integrale 
dashboards bieden oplossingen
Moderne data analyse tools kunnen een 
oplossing bieden om de verschillende informatie 
bronnen te combineren tot een compleet en 
integraal inzicht in het voorraadassortiment – 
management dashboards. Hiermee kunnen meer 
afgewogen maatregelen genomen worden om de 
management doelstellingen te realiseren. Hierbij 
wordt  dan niet alleen gekeken naar de hoogte 
van de voorraad maar ook naar de commerciële 
aspecten en naar het optimaliseren van het 
verdienvermogen van de onderneming.

Mirino B.V. specialist in data 
analyse voor de groothandel
Mirino is een jonge onderneming die zich richt op 
integrale business analyse voor de groothandel. 
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Meer informatie
Voor meer informatie kunt u onze website be-
zoeken. Ook sturen wij u graag onze beeldende 
digitale brochure of  kunt u contact opnemen 
voor een afspraak. 

Mirino B.V.
Schiedamse Vest 154
3011 BH, Rotterdam

Telefoon :  010-203 89 84
E-mail  :  info@mirino.nl
Website :  www.mirino.nl

Mirino Competence Center
Het Mirino Competence Center is een initiatief 
om de rol van Mirino verder te laten strekken dan 
alleen de inzichten uit onze analyses. Wij zijn een 
kennisleverancier voor de groothandel, met as-
sortiment management als centraal thema.

Geregeld publiceren wij relevante artikelen in 
ons Competence Center. Tevens plaatsen wij ar-
tikelen die door derden zijn uitgebracht en raak-
vlakken hebben met de groothandel.

Website       :  www.mirino.nl/competence-center
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