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Thema 2, oefening 8 

 

Fragment 1 

Een klacht bij de servicebalie van de supermarkt 

M: Goedemiddag, kan ik u helpen? 

K: Goedemiddag. Ik heb vanmorgen een pak melk gekocht, maar thuis heb ik gezien 

dat het pak over de datum is. Kijk, hier staat: “houdbaar tot 25/8” en het is al 27 

augustus.  

M: Oh, dat is erg vervelend voor u. Excuses daarvoor. Heeft u de kassabon nog? 

K: Nee, ik bewaar die bonnen nooit. Maar ik vind het belachelijk dat jullie melk 

verkopen die over datum is. En dit is niet de eerste keer. Twee weken geleden 

heb ik bananen gekocht die niet meer goed waren. Toen heb ik niet geklaagd, 

zoiets kan een keer gebeuren, dacht ik. En nu dit weer!  Ik vind dit hoogst kwalijk 

en… 

M: Eh, ja, mevrouw, dat is inderdaad erg vervelend. Waarschijnlijk heeft één van 

mijn collega‟s de producten niet goed gecontroleerd op de houdbaarheidsdatum. 

Ik zal het doorgeven, want dit mag natuurlijk niet gebeuren. 

K: Nee, dit mag inderdaad niet gebeuren. Ik heb vanmorgen boodschappen gedaan, 

maar voor dit grapje moest ik nog een keer langskomen, dat kost me een half uur 

extra. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken. Ik ben het zat! 

B: Ik begrijp dat u boos bent. Wilt u een nieuw pak? Of wilt u liever uw geld terug? 

K: Ja, wat denkt u? Een nieuw pak natuurlijk, ik heb vandaag nog melk nodig. 

B: Ja, ik begrijp het. Ik haal even een vers pak melk voor u. 

K: Oké, bedankt. 

(1 minuut later) 

B: Kijkt u eens, een nieuw pak melk. Onze excuses voor het ongemak. 

K: Nou, het zou tijd worden! Hopelijk gebeurt dit niet nog een keer. 

B: Dat garandeer ik u! Tot ziens, mevrouw. Prettige dag verder. 

K: Ja, bedankt. 
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Fragment 2     

Een telefonische klacht bij de internet provider 

M: Goedemorgen, FOCUS internet en telefonie services, u spreekt met Tanja Peters. 

K:  Hè, hè, eindelijk, ik wacht zeker al 5 minuten. Ik heb nu al zeker 15 keer 

gehoord: „Blijf aan de lijn. U wordt zo snel mogelijk geholpen!‟ Fijne tekst! 

M:  Eh, sorry, meneer, maar het is op dit moment erg druk. Eh, met wie spreek ik? 

K: Met van der Zeur uit Utrecht. 

M:  Dag meneer van der Zeur, waarmee kan ik u van dienst zijn? 

K: Nou, het zit zo, ik heb vier weken geleden bij FOCUS de combinatie internet en 

telefoon aangevraagd. „Dat is binnen twee weken actief‟, zei uw medewerker toen, 

maar het werkt nog steeds niet. Daar baal ik van. Ik vind dit werkelijk… 

M: Meneer, voordat u verder gaat, mag ik eerst even uw postcode en huisnummer? 

K: Ja ja ja, de postcode is 3582 ZP, en mijn huisnummer is 56. Het probleem is dus… 

M: En wat is uw contractnummer? 

K: Jezus, heb je nu nog niet genoeg informatie, eh, contractnummer, wat is dat? 

M: Dat is het nummer van uw aanvraag, u vindt het  linksboven op de brief die u van 

ons hebt gekregen. 

K:  Even kijken …, oh, ja, ik zie het. Dat contractnummer is 27875. 

M: Dank u, meneer van der Zeur, ik zoek het even op in ons computersysteem …ja, 

ik zie het, de bevestiging van uw aanvraag is op 7 maart per post naar u 

verstuurd. En nu hebt u nog steeds geen internet? 

K: Nee, inderdaad, het is al begin april en ik ben nog steeds off line. Dat is toch 

belachelijk! 

M: Ja, het spijt ons, dat is inderdaad niet de bedoeling. En de telefoonverbinding, 

werkt die wel? 

K: Ja, wat denk je, ik heb je nu toch aan de lijn?  

M: Natuurlijk, sorry, u hebt gelijk. Dan is er misschien iets mis met uw modem. 

K Ja, dat weet ik toch niet, jullie zijn de experts! 

M: We gaan het zo snel mogelijk voor u oplossen. Eind van de week sturen we een 

monteur langs. 

K: Wat zegt u, eind van de week pas? Nou ja, zeg, dat is de druppel! Ik verwacht 

vandaag nog een monteur, is dat duidelijk? 
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M: Meneer van der Zeur, ik begrijp dat u boos bent, maar vandaag gaat echt niet 

meer lukken. Ik kijk even in de planning… eh, morgenmiddag kan nog wel, rond 2 

uur, is dat goed? 

K: Tja, als het niet anders kan. Maar ik ga echt geen dag langer wachten. 

M: Ik begrijp het, meneer van der Zeur, we gaan ons best voor u doen.   

K: Nou ik ben benieuwd. Zorg maar dat het goed komt, want het zit me tot hier! De 

groeten! (klik….tuut tuut tuut) 

M: Meneer? … Meneer van der Zeur? … Bent u daar nog? … 

 


