
Reizen
De weg vinden

De weg vinden - Locatie
Nederlands Deens
Ik ben de weg kwijt. Jeg er faret vild.

Niet weten waar je bent.

Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Kan du vise mig hvor det er på kortet?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart

Waar kan ik ___ vinden? Hvor kan jeg finde___?
Naar een bepaalde voorziening vragen

... een toilet? ... et badeværelse?
voorziening

... een bank/een wisselkantoor? ... en bank/et veksel kontor?
voorziening

... een hotel? ... et hotel?
voorziening

... een tankstation? ... en benzintank?
voorziening

... een ziekenhuis? ... et sygehus?
voorziening

... een apotheek? ... et apotek?
voorziening

... een warenhuis? ... et stormagasin?
voorziening

... een supermarkt? ... et supermarked?
voorziening

... de bushalte? ... busstoppestedet?
voorziening
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... de halte voor de ondergrondse? ... metrostationen?

voorziening

... een bezoekersinformatie/VVV? ... et turistkontor?
voorziening

... een geldautomaat? ... en hæveautomat?
voorziening

Hoe kom ik bij ___? Hvordan kommer jeg til ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek

... het centrum? ... til centrum?
bepaalde plek

... het (trein)station? ...togstationen?
bepaalde plek

... het vliegveld? ... lufthavnen?
bepaalde plek

... het politiebureau? ... politistationen?
bepaalde plek

... de ambassade van [land]? ... den [land] ambassade?
de ambassade van een bepaald land

Kunt u een goed(e) __ aanraden? kan du anbefale nogle gode ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek

... barren? ... barer?
plek

... cafés? ... cafeer?
plek

... restaurants? ... restauranter?
plek
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... nachtclubs? ... natklubber?

plek

... hotels? ... hoteller?
plek

... toeristenattracties? ... turistattraktioner?
plek

... historische bezienswaardigheden? ... historiske steder?
plek

... museums? ... museer?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen
Nederlands Deens
Sla linksaf. Drej til venstre.

De weg wijzen

Sla rechtsaf. Drej til højre.
De weg wijzen

Ga rechtdoor. Gå lige frem.
De weg wijzen

Ga terug. Gå tilbage.
De weg wijzen

Stop. Stop.
De weg wijzen

Ga richting ___. Gå hen imod ___.
De weg wijzen

Ga voorbij de ___. Gå forbi ___.
De weg wijzen
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Zoek de ___. Kig efter ___.

De weg wijzen

naar beneden Ned af bakken
De weg wijzen

omhoog Op ad bakke
De weg wijzen

kruising vejkryds
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

stoplichten trafiklys
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

park parkere
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein
Nederlands Deens
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen? Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?

Naar een kaartjesloket vragen

Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen. Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen

... enkeltje ... ... enkeltbillet...
een kaartje met alleen heenreis

... retourtje ... ... returbillet...
een kaartje met heen- en terugreis

... eersteklas-/tweedeklaskaartje ... ... første klasse/anden klasse billet ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas

... dagkaart ... ... heldagsbillet ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
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... weekkaart ... ... ugebillet ...

een pas die de hele week te gebruiken is

... maandkaart ... ... månedsbillet ...
een pas die een hele maand te gebruiken is

Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ? Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek

Ik wil graag een stoel (aan het raam)
reserveren.

Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).

Een bepaalde stoel reserveren

Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ? Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat

Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan? Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Informeren naar de reisduur

Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__? Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat

Is deze plek bezet? Er dette sæde optaget?
Informeren of een stoel nog vrij is

Dat is mijn stoel. Dette er mit sæde.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden
Nederlands Deens
open åben

Een winkel is open

gesloten lukket
Een winkel is dicht

toegang indgang
Bord voor de toegang

Pagina 5 23.05.2023



Reizen
De weg vinden
uitgang udgang

Bord voor de uitgang

duwen skub
 

trekken træk
 

mannen mænd
Mannentoilet

vrouwen kvinder
Vrouwentoilet

bezet optaget
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet

vrij ledig
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi
Nederlands Deens
Weet u het telefoonnummer om een taxi te
bellen?

Kender du nummeret til en taxa?

Vragen naar het nummer van een taxibedrijf

Ik moet naar __[locatie]__. Jeg skal til __[sted]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt

Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te
gaan?

Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?

 Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek

Kunt u hier even wachten? Kan du venter her et øjeblik?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
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Volg die auto! Følg efter den bil!

Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur
Nederlands Deens
Waar is de autoverhuur? Hvor er biludlejningen?

Vragen waar je een auto kunt huren

Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje
huren.

Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.

Specificeren wat voor soort auto je wilt huren

... voor één dag/een week. ... i en dag/en uge.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren

Ik wil een verzekering met volledige dekking. Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
De volledigste verzekering mogelijk vragen

Ik heb geen verzekering nodig. Jeg har ikke brug for forsikring.
Om geen verzekering vragen

Moet ik de auto met een volle tank
terugbrengen?

Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?

Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt

Waar is het dichtstbijzijnde tankstation? Hvor er den næste benzintank?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is

Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen. Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract

Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de
snelweg?

Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?

Informeren naar de snelheidslimieten in de regio

De tank is niet vol. Tanken er ikke fuld.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
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De motor maakt een gek geluid. Motoren laver en underlig lyd.

Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto

De auto is beschadigd. Bilen er skadet.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is
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