
Reizen
Accommodatie

Accommodatie - Vinden
Nederlands Engels
Waar kan ik ___ vinden? Where can I find ___?

Om de weg naar je accommodatie vragen

... een kamer te huur? ... a room to rent?
Type accommodatie

... een hostel? ... a hostel?
Type accommodatie

... een hotel? ... a hotel?
Type accommodatie

... een bed-and-breakfast? ... a bed and breakfast?
Type accommodatie

... een camping? ... a camping site?
Type accommodatie

Hoe zijn de prijzen daar? What are the prices like there?
Over de prijs informeren

Accommodatie - Boeking
Nederlands Engels
Heeft u kamers beschikbaar? Do you have any rooms available?

Vragen of de accommodatie kamers beschikbaar heeft

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen? How much is a room for ___ people?
Naar de prijs van een kamer vragen

Ik wil graag ___ boeken. I would like to book ___.
Een bepaalde kamer boeken

... een tweepersoonskamer. ... a double room.
Een kamer voor twee personen
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... een eenpersoonskamer. ... a single room.

Een kamer voor één persoon

... een kamer voor ___ personen. ... a room for ___ people.
Een kamer voor X personen

... een niet-roken kamer. ... a non-smoking room.
Een kamer voor niet-rokers

Ik wil graag een kamer boeken met ___. I would like to book a room with ___.
Een kamer vragen met extra voorzieningen

... een lits-jumeaux (twee aparte bedden). ... a double bed.
... een tweepersoonsbed.

... aparte bedden. ... separate beds.
eenpersoonsbedden

... een balkon. ... a balcony.
 

... een eigen badkamer. ... an adjoining bathroom.
De kamer heeft een eigen badkamer

... zeezicht. ... an ocean view.
De kamer heeft zeezicht.

... een extra bed. ... an extra bed.
Vragen om een extra bed in de hotelkamer

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

I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).

Een kamer voor een bepaalde periode boeken

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten? Do you have any special rooms for handicapped
people?

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

I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have
any special rooms available?

Een speciale kamer vragen vanwege een allergie

Kan ik de kamer bekijken? May I see the room first?
Vragen of je de kamer kunt bekijken voor het boeken

Is ontbijt inbegrepen? Is breakfast included?
Vragen of ontbijt in de prijs inbegrepen is

Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen? Are towels/bed linen included?
Vragen of handdoeken/beddengoed inbegrepen zijn in de prijs

Zijn huisdieren toegestaan? Are pets allowed?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats? Do you have a parking garage/lot?
Informeren naar parkeermogelijkheden

Heeft u kluisjes? Do you have safety lockers/a safe?
Vragen waar je je waardevolle spullen kunt bewaren

Accommodatie - Tijdens je verblijf
Nederlands Engels
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden? Where can I find room number ___?

De weg naar een bepaalde kamer vragen

De sleutel voor kamer nummer ___ graag! The key for room number___, please!
Om de sleutel van je kamer vragen

Heeft er iemand naar me gevraagd? Has anyone asked for me?
Vragen of er berichten voor je zijn

Waar kan ik me voor de excursie opgeven? Where can I sign up for the excursion?
Vragen waar je je kunt opgeven voor een excursie

Waar kan ik bellen? Where can I make a call?
Vragen waar er een openbare telefoon is
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Wanneer vindt het ontbijt plaats? When is breakfast served?

Vragen hoe laat het ontbijt plaatsvindt

Wek me morgen alstublieft om ___. Please wake me up tomorrow at___.
Om een wake-up call vragen

Kunt u een taxi bellen alstublieft? Could you call a taxi, please?
Om een taxi vragen

Kan ik hier het internet gebruiken? Can I use the internet here?
Vragen naar de internetverbinding

Kunt u me een goed restaurant in de buurt
aanraden?

Would you recommend any good restaurants nearby?

Naar aanbevelingen van restaurants vragen

Kunt u mijn kamer alstublieft laten
schoonmaken?

Would you please clean my room?

Vragen of de kamer kan worden schoongemaakt

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te
hebben.

I don't want the room to be cleaned right now.

Vragen of de kamer later schoongemaakt kan worden

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

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Om extra dingen vragen

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

Could you please bring this to the laundry room to be
cleaned?

Vragen of een bepaald kledingstuk gewassen kan worden

Ik wil graag uitchecken. I would like to check out, please.
Meedelen dat je vertrekt en graag de rekening wilt betalen

We hebben het hier erg naar onze zin gehad. We really enjoyed our stay here.
Een compliment geven bij het uitchecken

Accommodatie - Klachten
Nederlands Engels
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Ik wil graag een andere kamer. I would like a different room.

Om een andere kamer vragen

De verwarming werkt niet. The heating does not work.
Meedelen dat de verwarming stuk is

De airco werkt niet. The air conditioning does not work.
Meedelen dat de airco stuk is

De kamer heeft veel geluidsoverlast. The room is very noisy.
Meedelen dat er veel lawaai te horen is

De kamer ruikt vies. The room smells bad.
Meedelen dat het vies ruikt in de kamer

Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd. I requested a non-smoking room.
Klacht

Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd. I requested a room with a view.
Klacht

Mijn sleutel werkt niet. My key does not work.
Meedelen dat je sleutel niet past

Het raam opent niet. The window does not open.
Meedelen dat het raam niet opent

Het raam is niet schoongemaakt. The room has not been cleaned.
Meedelen dat de kamer nog steeds vies is

Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer. There are mice / rats / bugs in the room.
Klacht

Er is geen warm water. There is no hot water.
Klacht

Ik heb mijn wake-up call niet gekregen. I did not receive my wake-up call.
Klacht
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De rekening is te hoog. The bill is overcharged.

Klacht

Mijn buurman is te luidruchtig. My neighbour is too loud.
Klacht
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