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Woordenlijst

Afbakenen de grens aangeven 19

Afsluiting (ter) tot slot 19

Bankbiljet  papieren geld 57

Bedrag  hoeveelheid geld 28

Betrekkelijk  relatief 44

Bezit  wat je hebt 21

Bezitting wat je bezit, vermogen 15

Bieden  zeggen dat je een bedrag wilt  32

  betalen 

Binnenlands  in eigen land 28

Daling  vermindering 12

Dwars  schuin 22

Ervaren  routine hebben 28

Exporteren uitvoeren (naar het buitenland) 28

Formule vaste regel 48

Gemiddeld doorsnee 12

Gesloten  dicht 36

Goederen spullen 12

Gram   klein gewicht  

  (1000 gram = 1 kilogram of kilo) 37

Handel aankoop en verkoop 28

Handelaar iemand die aankoopt en verkoopt 28

Handelen in actie komen 58

Importeren  invoeren (naar Nederland brengen) 12

Inkoop  kopen van goederen voor de verkoop 12

Instorten in puin vallen 39

Invloed hebben op effect hebben 19

Invoeren het land inbrengen, importeren 52

Kas  plaats waar geld wordt bewaard 15

 Goed bij kas zitten = genoeg geld hebben 

Kg  afkorting van kilogram 19

Komen aan te pakken krijgen 11

Kwantiteit hoeveelheid 19

Lening  bedrag dat geleend wordt 15

Markt  mogelijkheid om iets te verkopen 30

Minnetjes  zwak 21

Model  voorbeeld 33

Naderen dichterbij komen 22

Omrekenen  waarde uitrekenen 12

Opbrengst resultaat van verkoop 31

Optelling som 32

Optelstreep streep onder de getallen die je  41

  bij elkaar wilt optellen 

Optreden handelen, iets doen 40

Orde   netjes 7

Praktijk  werkelijkheid 60

 Foute praktijken = slechte manier van handelen

Rente  vergoeding voor het lenen van geld 32

Resteren overblijven 61

Risico   gevaarlijke kans 22

Schade nadelig gevolg 48

Schadelijk  met nadelige gevolgen 43

Schadeloos stellen de schade vergoeden 48

Schikken samen oplossen van een conflict 48

Schuld  geld dat je iemand moet  

  terugbetalen 32

In deze woordenlijst vind je alleen de 
betekenis die hoort bij dit verhaal.
De cijfers verwijzen naar de bladzijde 
waar het woord voor het eerst voorkomt.
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Storten geld op een bankrekening zetten 52

Systeem apparaat 36

Ten aanzien van over 49

Ter grootte van zo groot als 12

Term  woord 32

Ter waarde van net zoveel waard als 39

Tevoorschijn komen je laten zien 25

Toestaan goed vinden 15

Uitwerken precies maken 24

Verbruik hoeveel een apparaat gebruikt 36

Verhinderen zorgen dat iets niet gebeurt 22

Verlies  - verloren wedstrijd

  - gemis 9

Vermenigvuldiging keersom 32

Verrichten doen 37

Vertonen je laten zien 25

Verwerven krijgen 58

Verzekeren een verzekering afsluiten 38

Voorzien  verwachten 44

Vorderen geld terugeisen 48

Vordering eis 52

Vracht  spullen die vervoerd worden 52

Waard  hoe duur iets is 12

Waren (de) goederen om te verkopen 42

Weegschaal apparaat om iets te wegen 13

Wegen  kijken hoe zwaar iets is 13

Zaken doen handelen 24

Zakenman handelaar 24

Zekerheid waar je zeker van bent 39


