Lijst handige zinnen bij diverse taalhandelingen

1		

Telefoneren
De telefoon beantwoorden
v = vrouw

m = man

i = informeel

f = formeel

Met Marina (v) (i)
Met Marina de Vries (v) (f )
Marina de Vries (v) (f )
Met Tom (m) (i)
Tom van der Eerden (m) (f )
Van der Eerden (m) (f )
Bij een bedrijf wordt meestal opgenomen met de naam van het bedrijf, gevolgd door
goedemorgen, goedemiddag, etc.
Bergman Loodgieters, goedemiddag. Wat kan ik voor u doen?

2		

Een afspraak maken
Een voorstel doen
Zullen we……………..

naar de film gaan?
naar de bioscoop gaan?
gaan eten?

Heb je zin om………..

naar de bioscoop te gaan?
in een restaurant te eten?
met mij naar het Concertgebouw te gaan?

Ga je mee…………

zwemmen?
naar de bioscoop?

Een voorstel accepteren

Een voorstel niet accepteren

Dat lijkt me leuk.
Ja, gezellig.

Wat jammer, dan kan ik niet.
Nou, eerlijk gezegd heb ik daar niet zo’n zin in.
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Een voorstel nog niet accepteren
Nou, ik weet het nog niet.
Daar moet ik nog even over nadenken.

Dag en tijd afspreken
Kun je op vrijdag?
Wanneer zullen we gaan?
Welke dag komt jou goed uit?
Hoe laat zullen we gaan?
Wat vind je van een uur of tien?

Ja, dat komt goed uit. / Nee, liever een andere dag.
Wat vind je van zaterdag?
Vrijdag is voor mij prima.
Om een uur of 11.00?
Dat lijkt me prima.

Plaats afspreken
Waar spreken we af?
Zal ik je ophalen?
Kom je me ophalen?

3		

Ik zie je op het station onder de grote klok.
Ja dat is fijn. Hoe laat kom je?
Nee, kom maar naar mij toe.

Een mening vragen en geven
Een mening vragen

Een mening introduceren

Hoe vind je……..?
Wat vind je van ………….?
Hoe denk jij over ….?
Wat is uw mening over …?

Ik vind dat …… (bijzin).
Volgens mij …………..
Naar mijn mening ………
Ik ben van mening dat ………..(bijzin).

Het met iemand eens zijn

Het niet met iemand eens zijn

Ik ben het helemaal met je eens. Dat ben ik niet met je eens.
Je hebt gelijk.
Dat vind ik helemaal niet. Volgens mij…
Nou, inderdaad
Nou, dat zie ik toch anders.
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4		

Excuus aanbieden
Iets beloofd maar niet gedaan
Sorry, ik ben het helemaal vergeten. Ik zal het zo snel mogelijk doen.
Oh wat erg, ik heb er helemaal niet meer aan gedacht.
Het is er nog niet van gekomen, maar ik doe het volgende week.

Een fout gemaakt, of iets kapot gemaakt
Sorry! (i)
Het spijt me vreselijk.
Neem me niet kwalijk. Ik zal…. (f )
Ik vind dit heel vervelend. Wat kan ik doen om het goed te maken?

5		

Klagen over iets
Klagen over iets waar je voor betaald hebt
Ik ben helemaal niet tevreden over …..
Ik heb een klacht. Ik vind …. Beslist niet goed.
Ik heb …. hier gekocht, maar ……..

Klagen over iets wat niet gedaan is
Zeg je zou ….. Waarom heb je dat niet gedaan? (i)
Ik vind het vervelend dat je …… nog niet gedaan hebt.(i)
U heeft beloofd ….. te doen/ te maken. Maar het is nog niet gebeurd. (f )

6		

Een advies geven
Direct adviseren
Ik adviseer u om snel te beslissen.
Je moet nu meteen naar de dokter gaan.
Je kunt het beste paracetamol nemen.
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Indirect adviseren
Je zou eens op vakantie moeten gaan.
U zou kunnen proberen haar 06 nummer te bellen.
Heb je erover nagedacht om te stoppen met die studie?
Als ik jou was, zou ik eens wat minder hard gaan werken.

7		

Waarschuwen
Bij een acute dreiging
Pas op!
Kijk uit!
Voorzichtig!
Stop!
Niet doen!
Wegwezen!

Zonder acute dreiging
Je kunt beter niet naar dat restaurant gaan.
Ik zou maar oppassen als ik jou was.
Is dat nou wel verstandig?

8		

Iets beloven
Ik zal ………….

dat boek morgen voor je meenemen.
zorgen dat het in orde komt.
mijn best voor je doen.
Ik beloof u dat ik mijn uiterste best zal doen om een oplossing te vinden. (f )
Ik garandeer u dat het in orde komt. (f )

Morgen is het werk klaar.
Ik zorg voor eten. Neem jij dan wijn mee?
We zijn er morgen om 10 uur.
Het komt voor elkaar.
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