
Reizen
Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden
Nederlands Turks
Heeft u ___? __in var mı?

Naar een bepaald product vragen

Waar kan ik ___ vinden? Nereden __ bulabilirim?
Naar de locatie van een bepaald product vragen

Hoeveel kost het? Bu ne kadar?
Naar de prijs van een bepaald product vragen

Heeft u iets goedkopers? Daha düşük fiyatlı bir şey var mı?
Naar een goedkoper product vragen

Hoe laat opent/sluit u? Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen

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

Ik wil het graag kopen. Onu alıcam.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken

Kan ik met een creditcard betalen? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Vragen of de winkel creditcards accepteert

Mag ik de bon? Fiş alabilir miyim lütfen?
Om de bon vragen

Mag ik een tasje? Bir poşet alabilir miyim lütfen?
Om een tasje vragen

Ik wil dit graag retourneren. Bunu geri vermek istiyorum.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding
Nederlands Turks
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Kan ik dit passen alstublieft? Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen?

Vragen of je een kledingstuk mag passen

Waar zijn de kleedkamers? Soyunma odaları nerede?
Naar de kleedkamers vragen

Heeft u deze in ___? Bundan __da var mı?
Naar een bepaalde maat vragen

... small? .. küçük?
Kledingmaat

... medium? ... orta?
Kledingmaat

... large? ... geniş?
Kledingmaat

... extra large? ... extra geniş?
Kledingmaat

Heeft u deze schoenen in maat ___? Bu ayakkabılardan __ bedende var mı?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen

Het is te klein. O çok küçük.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is

Het is te groot. O çok büyük.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is

Staat dit me goed? Bu bende güzel duruyor mu?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen
Nederlands Turks
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven. Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.

Een startbedrag noemen

Pagina 2 23.05.2023



Reizen
Shoppen
Dat is veel te duur! Bu çok pahalı!

Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is

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

Bunu başka bir yerde _[miktar]_e gördüm.

Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert

_[bedrag]_ is mijn laatste bod! _[miktar]_ benim son teklifim!
Een laatste bod doen

Dan hoeft het niet. O zaman ilgilenmiyorum.
Desinteresse tonen

Dan ga ik ergens anders heen. O zaman başka bir yere gideceğim.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat

Dat kan ik niet betalen! Ona param yetmez!
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.

Bu alabileceğimin gerçekten çok üzerinde ama onu
alıcam.

Met geveinsde spijt de deal sluiten.
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