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Persentasies en Finansiële Wiskunde 
Die beginsel van hoe om ’n persentasie van ’n waarde te bepaal, is 
baie handig wanneer jy met geld werk. In Finansiële Wiskunde gaan 
jy in die komende jare nog baie met  
persentasies op ’n verskeidenheid van  
maniere werk, maar net om  
dit in te lei, pas die beginsels wat jy  
ken toe op die volgende vrae: 
 
1) Bepaal 10% van R49,50 
 
2) Wat is 20% van R16? 
 
Dit behoort baie maklik vir jou te wees. As ons dan nou aanbeweeg 
na die konsepte van Afslag, moet jy net onthou om hierdie selfde 
tegnieke te volg. 
 
Bestudeer die volgende vraag: 
                                      ’n Gereedskapstel kos R185, maar is  
                                      afgemerk met ’n 20% afslag. Hoeveel sal jy  
                                      betaal as jy dit nou gaan koop? 
 
                                    Wat jy eerste sal wil doen, is om te bereken  
                                    wat 20% van R185 is. Dit kan jy doen met ’n  

                                 bekende tegniek: R37
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Onthou net, noudat jy weet dat 20% van R185 gelyk is aan R37, kan 
jy dit aftrek van R185 om te bepaal hoeveel jy vir die gereedskap sal 
betaal nadat die afslag in berekening gebring is:  

 
R185 – R37 = R148. 
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Op dieselfde manier kan jy ’n bedrag geld laat vermeerder, soos 
wanneer jy ’n persentasie wins wil bysit. Gestel jy koop ’n kas 
koeldrank vir R148, en wil 15% wins daarop maak. Dan sal jy 

weereens 15% van R148 uitwerk: R22,20
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 , en dan bloot 

hierdie bedrag by R148 tel: R148 + R22,20 = R170,20. 
 
As jy dus die koeldrank verkoop vir hierdie bedrag (R170,20) het jy ’n 
wins van 15% gemaak. 
 
Een van die algemeenste maniere om bewerkings met geld te doen 
waar die bedrag vermeerder, is om uit te werk wat ’n belegging werd 
sal wees ná ’n sekere ruk. 
 
’n Belegging is wanneer jy jou geld by die bank inbetaal,  
en met hulle ’n ooreenkoms aangaan dat, solank  
as wat jy nie die geld weer trek nie, hulle dit teen  
’n sekere persentasie sal laat groei. 
 
Dus, as die bank sê hulle gee jou 5% rente, dan beteken  
dit hulle sal jou geld laat groei met 5% per jaar. As jy R1 000 by hulle 

inbetaal, dan sal dit na ’n jaar 050 R1R1000R50
1

1000

100

5
  

geword het. 
 
As jy jou geld vir langer as ’n jaar daar los, dan gaan jy mos meer 
rente kry, maar daar is twee maniere waarop die bank jou rente kan 
gee: 
1) Hulle kan vooraf vra dat jy moet sê hoe lank jy die geld daar sal 

los, en dan daarvolgens ’n berekening doen (ons praat dan 
daarvan as “enkelvoudige rente”), of 
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2) Hulle kan die rente elke jaar bloot bereken op die bedrag wat 
aan die einde van die jaar daar is (dan staan dit bekend as 
“saamgestelde rente”). Saamgestelde rente kan egter redelik 
tegnies raak, en daar is spesiale formules daarvoor, dus los ons 
dit vir die meer volledige afdeling oor Finansiële Wiskunde. 

 
Kom ons kyk net gou na enkelvoudige rente. Soos ons gesien het, as 
jy 5% rente vir een jaar kry, en jy belê R1 000, dan sal jy R1 050 hê 
aan die einde van die jaar. 
 
As jy egter besluit om die geld vir drie jaar te los, sal dit so maklik 
wees as om die bedrag wat jy kry (R50) met drie te maal, en na 3 
jaar sal jy R1000 + R150 = R1 150 hê! 
 
As jy geld by die bank leen, dan beskou hulle dit op ’n manier as ’n 
belegging van hulle af by jou, en jy moet dan die rente se bedrag aan 
hulle terugbetaal. Dit is wat ons bedoel as ons praat van rente op ’n 
lening. As jy dus R1 000 by die bank geleen het, en jy betaal dit oor 3 
jaar af, sal jy hulle R1 150 moet terugbetaal. As jy wil weet hoeveel 
dit elke maand sal wees, deel met 36 maande (3 jaar): R31,94. 
 
’n Sekere tipe transaksie, wat bekend staan as Huurkoop, gebruik 
enkelvoudige rente om jou maandelikse afbetalings (ons noem dit   
                          “paaiemente”) te bereken, en is tipies wat gedoen  
                          word wanneer iemand ’n motor of meubels koop. 
 
                          Die bank sal bereken wat die totale bedrag is wat jy  
                          gaan skuld, en dan deel hulle dit met die aantal  
                          maande waaroor jy dit wil afbetaal, en dan kan jy  
                          solank die gebruik van die items hê, maar jy moet die  
                          maandelikse paaiemente getrou betaal, anders kan  
                          hulle dit weer by jou kom terugvat! 
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Eintlik hoort die Wiskundige berekenings van geld onder ’n afdeling 
van Finansiële Wiskunde, en nie by Persentasies nie, en dit is hoe dit 
sal wees in die hoër grade. Jy moet egter altyd vaardig wees met 
persentasie-berekeninge, en dit is hoekom ons nou daaraan geraak 
het. Onthou dus hierdie beginsels! 
 
Kom ons som net gou op wat jy alles met persentasies kan doen, en 
hoe jy dit sal doen: 

 Watter persentasie is iets van ’n ander waarde of bedrag: Deel 
die eerste waarde met die tweede, en skakel dan om na ’n 
persentasie 

 ’n Persentasie van iets of ’n bedrag: Verander die woord “van” 
na ’n maal, en sit die persentasie as ’n breuk op 100.  

 Vermeerder ’n waarde met ’n persentasie, of verminder met ’n 
persentasie: Bereken die persentasie “van” die totaal, en tel dan 
by of trek af 

 
Bronne vir prentjies en sketse 
http://www.smp.uq.edu.au 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tool  

http://newjobsnewtimes.blogspot.com 

http://www.dealshut.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smp.uq.edu.au/financial-mathematics
http://en.wikipedia.org/wiki/Tool
http://newjobsnewtimes.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
http://www.dealshut.com/deal/freedom-sale-up-to-60-off-on-furniture-at-durian/1857/

