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Shoppen - Basisbenodigdheden
Nederlands Roemeens
Heeft u ___? Aveți ___ ?

Naar een bepaald product vragen

Waar kan ik ___ vinden? Unde aș putea găsi ___ ?
Naar de locatie van een bepaald product vragen

Hoeveel kost het? Cât costă asta?
Naar de prijs van een bepaald product vragen

Heeft u iets goedkopers? Aveți altceva mai ieftin?
Naar een goedkoper product vragen

Hoe laat opent/sluit u? La ce oră deschideți/închideți?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen

Ik kijk even rond. Mă uit doar.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt

Ik wil het graag kopen. Rămân acestea.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken

Kan ik met een creditcard betalen? Pot să plătesc cu cardul?
Vragen of de winkel creditcards accepteert

Mag ik de bon? Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
Om de bon vragen

Mag ik een tasje? Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?
Om een tasje vragen

Ik wil dit graag retourneren. Aș dori să returnez acest produs.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding
Nederlands Roemeens
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Kan ik dit passen alstublieft? Pot să o probez, vă rog?

Vragen of je een kledingstuk mag passen

Waar zijn de kleedkamers? Unde sunt cabinele de probă?
Naar de kleedkamers vragen

Heeft u deze in ___? Aveți acest model mărimea ___ ?
Naar een bepaalde maat vragen

... small? ... S?
Kledingmaat

... medium? ... M?
Kledingmaat

... large? ... L?
Kledingmaat

... extra large? ... XL ?
Kledingmaat

Heeft u deze schoenen in maat ___? Aveți acești pantofi mărimea ___ ?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen

Het is te klein. Este prea mic.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is

Het is te groot. Este prea mare.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is

Staat dit me goed? Îmi vine bine?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen
Nederlands Roemeens
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven. Vă dau _[valoare]_ pentru asta.

Een startbedrag noemen
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Dat is veel te duur! Este mult prea scump!

Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is

Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_
gezien.

Am văzut același lucru în altă parte la _[valoare]_.

Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert

_[bedrag]_ is mijn laatste bod! _[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.
Een laatste bod doen

Dan hoeft het niet. Atunci nu sunt interesat(ă).
Desinteresse tonen

Dan ga ik ergens anders heen. Atunci o să merg în altă parte.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat

Dat kan ik niet betalen! Nu îmi permit.
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt

Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik
neem het toch.

E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.

Met geveinsde spijt de deal sluiten.
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