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Stellingen behorende bij het proefschrift

Algorithmic Pricing
door

Joyce Maria Wilhelmina van Loon

1. Het productsgewijze prijsprobleem is niet langer onbenaderbaar indien
er een natuurlijke monotoniciteitsrestrictie op de prijzen van bundels
wordt geïntroduceerd. (Hoofdstuk 2)

2. Het productsgewijze prijsprobleem is triviaal indien de consumenten
homogene gemiddelde waardebepalingen hebben, maar NP-moeilijk bij
zelfs de kleinste heterogeniciteit. (Hoofdstuk 3)

3. Het affiene prijsprobleem is een generalisatie van het productsgewijze
prijsprobleem, en kan worden opgelost in polynomiale tijd als het aantal
verschillende producttypes constant is. (Hoofdstuk 5)

4. Door zijn algemene karakter kan het affiene prijsprobleem in vele be-
drijven worden toegepast en gebruikt worden als onderdeel van meer
complexe problemen. (Hoofdstukken 5, 6 en 7)

5. Een heuristiek geeft de logische redenering van de bedenker weer, en
hoewel zo’n algoritme, zonder bewezen approximatieratio, theoretisch
ondergeschikt is, is deze praktisch vaak van het grootste belang.

6. Wanneer de auteurs van een wetenschappelijke publicatie worden be-
perkt in het aantal te beschrijven pagina’s, kan dit ertoe leiden dat de
lezers slechts beperkte toegang hebben tot de volledige omvang van de
publicatie en de gedachtegang van de auteurs.

7. Er zit wiskunde in muziek, en muziek in wiskunde.

8. Voor het nastreven van wetenschappelijke doelen is doorzettingsvermo-
gen minstens zo belangrijk als intelligentie.

9. Door het toenemen van kennis, groeit het besef van de hoeveelheid on-
bekende kennis.

10. Het bepalen van de juiste prijzen is zeer belangrijk, maar de mooiste
dingen in het leven kosten niets.


