
Reizen
Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden
Nederlands Duits
Kunt u me alstublieft helpen? Können Sie mir bitte helfen?

Om hulp vragen

Spreekt u Engels? Sprechen Sie Englisch?
Vragen of iemand Engels spreekt

Spreekt u _[taal]_? Sprechen Sie _[Sprache]_?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt

Ik spreek geen _[taal]_. Ich spreche kein _[Sprache]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt

Dat begrijp ik niet. Das verstehe ich nicht.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie
Nederlands Duits
Hallo! Hallo!

Standaardbegroeting

Hoi! Hi!
Informele begroeting

Goeiemorgen! Guten Morgen!
Begroeting 's ochtends

Goeienavond! Guten Abend!
Begroeting 's avonds

Goedenacht! Gute Nacht!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt

Hoe gaat het? Wie geht es Dir?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
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Algemeen
Goed, bedankt. Gut, danke.

Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'

Hoe heet je? Wie heißt du?
Iemands naam vragen

Mijn naam is___. Mein Name ist___.
Iemand je eigen naam vertellen

Waar kom je vandaan? Woher kommst Du?
Vragen waar iemand vandaan komt

Ik kom uit___. Ich bin aus___.
Antwoorden waar je vandaan komt

Hoe oud ben je? Wie alt bist du?
Vragen hoe oud iemand is

Ik ben___. Ich bin___Jahre alt.
Antwoorden hoe oud je bent

Ja Ja
Positief antwoord

Nee Nein
Negatief antwoord

Alstublieft Bitte
Uitdrukking om beleefd te klinken

Alsjeblieft! Bitteschön!
Gebruik je als je iemand iets geeft

Dankjewel. Danke.
Iemand bedanken

Heel erg bedankt. Vielen Dank.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt

Pagina 2 23.05.2023
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Algemeen
Graag gedaan. Gern geschehen.

Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'

Het spijt me. Es tut mir Leid.
Zich ergens voor verontschuldigen

Pardon. Entschuldigung.
Iemands aandacht vragen

Het is al goed. Schon gut.
Als je een verontschuldiging accepteert

Geen probleem. Kein Problem.
Als je een verontschuldiging accepteert

Kijk uit! Aufpassen!
Iemand op een gevaar attenderen

Ik heb honger. Ich habe Hunger.
Gebruik je als je hongerig bent

Ik heb dorst. Ich habe Durst.
Gebruik je als je dorstig bent

Ik ben moe. Ich bin müde.
Gebruik je als je moe bent

Ik ben ziek. Ich bin krank.
Gebruik je als je ziek bent

Ik weet het niet. Ich weiß nicht.
Je weet het antwoord op de vraag niet

Leuk om je te ontmoeten. Es war nett, Sie kennenzulernen.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting

Tot ziens! Auf Wiedersehen!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten
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Nederlands
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Reizen
Algemeen

Duits
Ik wil graag een klacht indienen. Ich möchte mich beschweren.

Beleefde manier van beklag doen

Wie is er hier verantwoordelijk? Wer ist hier der Verantwortliche?
Erachter komen wie verantwoordelijk is

Dit is echt onacceptabel. Das ist wirklich inakzeptabel.
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.

Ik wil mijn geld terug! Ich will mein Geld zurück!
Om restitutie vragen

We wachten al meer dan een uur. Wir warten seit über einer Stunde.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken
Nederlands Duits
Dit eten smaakt goor! Dieses Essen schmeckt scheiße!

Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen

Dit drinken smaakt als pis! Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen

Dit is een schijtplek! Dieser Ort ist ein Drecksloch!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen

Deze auto is een berg schroot! Dieses Auto ist Schrott!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is

De bediening is verschrikkelijk! Die Bedienung ist eine Katastrophe!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen

Dit is echt afzetterij! Das ist eine totale Abzocke!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
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Dat is gelul! Das ist doch Blödsinn!

Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei

Je bent een stomme idioot! Du bist ein Vollidiot!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren

Je begrijpt er geen drol van! Du verstehst einen Dreck davon!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren

Lazer op! Verpiss dich!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan

Laten we dit buiten regelen! Lass uns das draußen regeln!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten
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