
Reizen
Accommodatie

Accommodatie - Vinden
Nederlands Deens
Waar kan ik ___ vinden? Hvor kan jeg finde ___?

Om de weg naar je accommodatie vragen

... een kamer te huur? ... et værelse som man kan leje?
Type accommodatie

... een hostel? ... et vandrehjem?
Type accommodatie

... een hotel? ... et hotel?
Type accommodatie

... een bed-and-breakfast? ... en overnatning med morgenmad?
Type accommodatie

... een camping? ... en camping plads?
Type accommodatie

Hoe zijn de prijzen daar? Hvordan er priserne der?
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking
Nederlands Deens
Heeft u kamers beschikbaar? Har I nogle ledige værelser?

Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen? Hvor meget koster et værelse til ___ mennesker?
Naar de prijs van een kamer vragen

Ik wil graag ___ boeken. Jeg vil gerne booke ___.
Een bepaalde kamer boeken

... een tweepersoonskamer. ... et dobbeltværelse.
Een kamer voor twee personen
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... een eenpersoonskamer. ... et enkeltværelse.

Een kamer voor één persoon

... een kamer voor ___ personen. ... et værelse til ___ mennesker.
Een kamer voor X personen

... een niet-roken kamer. ... et ikke ryger værelse.
Een kamer voor niet-rokers

Ik wil graag een kamer boeken met ___. Jeg vil gerne booke et værelse med ___.
Een kamer vragen met extra voorzieningen

... een lits-jumeaux (twee aparte bedden). ... en dobbeltseng.
... een tweepersoonsbed.

... aparte bedden. ... seperate senge.
eenpersoonsbedden

... een balkon. ... en balkon.
 

... een eigen badkamer. ... et tilstødende badeværelse.
De kamer heeft een eigen badkamer

... zeezicht. ... havudsigt.
De kamer heeft zeezicht.

... een extra bed. ... en ekstra seng.
Vragen om een extra bed in de hotelkamer

Ik wil graag een kamer boeken voor ___
nacht(en)/we(e)k(en).

Jeg vil gerne booke et rum i ___ nat/nætter/uge/uger.

Een kamer voor een bepaalde periode boeken

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten? har I nogle specielle værelser til handicappede
mennesker?

Om een speciale kamer voor gehandicapten vragen
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Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar].
Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?

Jeg er allergisk over for ____ [støv/pelsdyr]. Har I nogle
specielle ledige værelser?

Een speciale kamer vragen vanwege een allergie

Kan ik de kamer bekijken? Må jeg se værelset først?
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken

Is ontbijt inbegrepen? Er morgenmad inkluderet?
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is

Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen? Er håndklæder/sengetøj inkluderet?
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs

Zijn huisdieren toegestaan? Er dyr tilladt?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats? Har I en garage/parkeringsplads?
Informeren naar parkeermogelijkheden

Heeft u kluisjes? Har I et pengeskab?
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf
Nederlands Deens
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden? Hvor kan finde værelse nummer ___?

De weg naar een bepaalde kamer vragen

De sleutel voor kamer nummer ___ graag! Nøglen til værelset ___, tak!
Om de sleutel van je kamer vragen

Heeft er iemand naar me gevraagd? Er der nogen som har spurgt efter mig?
Vragen of er berichten voor je zijn

Waar kan ik me voor de excursie opgeven? Hvor kan melde mig til udflugten henne?
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie

Waar kan ik bellen? Hvor kan jeg ringe fra?
Vragen waar er een openbare telefoon is
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Wanneer vindt het ontbijt plaats? Hvornår bliver morgenmaden serveret?

Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt

Wek me morgen alstublieft om ___. Væk mig venligst i morgen klokken ___.
Om een wake-up call vragen

Kunt u een taxi bellen alstublieft? Kan du venligst ringe efter en taxa?
Om een taxi vragen

Kan ik hier het internet gebruiken? Kan jeg bruge internettet her?
Vragen naar de internetverbinding

Kunt u me een goed restaurant in de buurt
aanraden?

Kan du anbefale en god restaurant tæt på?

Naar aanbevelingen van restaurants vragen

Kunt u mijn kamer alstublieft laten
schoonmaken?

Kan du venligst gøre mit værelse rent?

Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te
hebben.

Jeg ønsker ikke at få  værelset gjort rent lige nu.

Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden

Kunt u me alstublieft nog een
deken/kussen/handdoek brengen?

Kan du venligst tage et andet tæppe/pude/håndklæde
med?

Om extra dingen vragen

Kunt u dit alstublieft naar de wasserette
brengen om te wassen?

Kan du venligst tage dette med til vaskerummet for at få
det vasket?

Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden

Ik wil graag uitchecken. Jeg vil gerne tjekke ud, tak.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen

We hebben het hier erg naar onze zin gehad. Vi har virkelig nydt vores ophold her.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten
Nederlands Deens

Pagina 4 23.05.2023



Reizen
Accommodatie
Ik wil graag een andere kamer. Jeg vil gerne have et andet værelse.

Om een andere kamer vragen

De verwarming werkt niet. Varmen virker ikke.
Meedelen dat de verwarming stuk is

De airco werkt niet. Air conditionen virker ikke.
Meedelen dat de airco stuk is

De kamer heeft veel geluidsoverlast. Værelset er meget larmende.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is

De kamer ruikt vies. Værelset lugter dårligt.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer

Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd. Jeg anmodede om et ikke ryger værelse.
Klacht

Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd. Jeg anmodede om et værelse med en udsigt.
Klacht

Mijn sleutel werkt niet. Min nøgle virker ikke.
Meedelen dat je sleutel niet past

Het raam opent niet. Vinduet kan ikke åbnes.
Meedelen dat het raam niet opent

Het raam is niet schoongemaakt. Værelset er ikke blevet gjort rent.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is

Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer. Der er mus / rotter / insekter på værelset.
Klacht

Er is geen warm water. Der er ikke noget varmt vand.
Klacht

Ik heb mijn wake-up call niet gekregen. Jeg modtog ikke min telefonvækning.
Klacht
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De rekening is te hoog. Regningen er over prisen.

Klacht

Mijn buurman is te luidruchtig. Min nabo er for larmende.
Klacht
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