
Reizen
Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden
Nederlands Fins
Kunt u me alstublieft helpen? Voisitko auttaa minua?

Om hulp vragen

Spreekt u Engels? Puhutko englantia?
Vragen of iemand Engels spreekt

Spreekt u _[taal]_? Puhutteko _[kieltä]_?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt

Ik spreek geen _[taal]_. En puhu _[kieltä]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt

Dat begrijp ik niet. En ymmärrä
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie
Nederlands Fins
Hallo! Hei!

Standaardbegroeting

Hoi! Moi!
Informele begroeting

Goeiemorgen! Hyvää huomenta!
Begroeting 's ochtends

Goeienavond! Hyvää iltaa!
Begroeting 's avonds

Goedenacht! Hyvää yötä!
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt

Hoe gaat het? Mitä kuuluu?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
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Reizen
Algemeen
Goed, bedankt. Hyvää, kiitos kysymästä.

Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'

Hoe heet je? Mikä nimesi on?
Iemands naam vragen

Mijn naam is___. Nimeni on ___.
Iemand je eigen naam vertellen

Waar kom je vandaan? Mistä olet kotoisin?
Vragen waar iemand vandaan komt

Ik kom uit___. Olen ___.
Antwoorden waar je vandaan komt

Hoe oud ben je? Kuinka vanha olet?
Vragen hoe oud iemand is

Ik ben___. Olen __ vuotta vanha.
Antwoorden hoe oud je bent

Ja Kyllä
Positief antwoord

Nee Ei
Negatief antwoord

Alstublieft Kiitos
Uitdrukking om beleefd te klinken

Alsjeblieft! Tässä ole hyvä!
Gebruik je als je iemand iets geeft

Dankjewel. Kiitos.
Iemand bedanken

Heel erg bedankt. Kiitos oikein paljon.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt

Pagina 2 23.05.2023
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Algemeen
Graag gedaan. Ole hyvä.

Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'

Het spijt me. Olen pahoillani.
Zich ergens voor verontschuldigen

Pardon. Anteeksi.
Iemands aandacht vragen

Het is al goed. Ei se mitään.
Als je een verontschuldiging accepteert

Geen probleem. Ei haittaa.
Als je een verontschuldiging accepteert

Kijk uit! Varo!
Iemand op een gevaar attenderen

Ik heb honger. Minulla on nälkä.
Gebruik je als je hongerig bent

Ik heb dorst. Minulla on jano.
Gebruik je als je dorstig bent

Ik ben moe. Olen väsynyt
Gebruik je als je moe bent

Ik ben ziek. Olen kipeä.
Gebruik je als je ziek bent

Ik weet het niet. En tiedä
Je weet het antwoord op de vraag niet

Leuk om je te ontmoeten. Oli mukava tavata.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting

Tot ziens! Näkemiin!
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten
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Reizen
Algemeen

Nederlands
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Reizen
Algemeen

Fins
Ik wil graag een klacht indienen. Haluaisin tehdä valituksen

Beleefde manier van beklag doen

Wie is er hier verantwoordelijk? Kuka täällä on vastuussa?
Erachter komen wie verantwoordelijk is

Dit is echt onacceptabel. Tätä en voi hyväksyä!
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.

Ik wil mijn geld terug! Haluan rahani takaisin!
Om restitutie vragen

We wachten al meer dan een uur. Olemme odottaneet yli tunnin.
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken
Nederlands Fins
Dit eten smaakt goor! Tämä ruoka maistuu ihan paskalta!

Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen

Dit drinken smaakt als pis! Tämä juoma maistuu ihan kuselta!
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen

Dit is een schijtplek! Tämä paikka on oikea persläpi!
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen

Deze auto is een berg schroot! Tämä auto on kauhea romu!
Vloeken dat een auto niet in goede staat is

De bediening is verschrikkelijk! Palvelu on täällä ihan perseestä!
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen

Dit is echt afzetterij! Tämähän on täyttä riistoa!
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
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Algemeen
Dat is gelul! Älä puhu paskaa!

Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei

Je bent een stomme idioot! Olet idiootti!
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren

Je begrijpt er geen drol van! Sinä et tiedä paskan vertaa!
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren

Lazer op! Painu helvettiin!
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan

Laten we dit buiten regelen! Sovitaan tämä ulkopuolella!
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten
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