
O jee, nee toch?
Zeg na.

Kan ik u helpen?

2 Kroppen sla graag.

Anders nog iets?

Heeft u ook gele paprika’s?

Nee, het spijt me, die zijn op.

Doet u dan maar 2 rode.

Alstublieft, 2 mooie rooie. Dat was het?

Eh … wat was dat ook al weer? O ja, 1 aubergine.

Mogen het er 2 zijn? Twee voor 2 euro vandaag!

Goed, doet u maar 2. Dat is alles.

Dat is dan 3 euro 60 alstublieft.

Een momentje ... o jee, waar is ie nou? Tjeetje …

Probleempje?

Ja, dat kun je wel zeggen. Mijn portemonnee is kwijt.

O jee, da’s niet zo leuk. Misschien ligt ie thuis?

O ja, ik moet even bellen. O jee, nee toch, mijn mobiel is óók kwijt.

Mevrouwtje, mevrouwtje toch ...
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O jee, nee toch?
Vul in en speel na.

Kan ik u h______________________________ ?

2 K______________________________ sla graag.

A______________________________ nog iets?

Heeft u ook gele p______________________________ ?

Nee, het s______________________________ me, die zijn op.

Doet u dan m______________________________ 2 rode.

Alstublieft, 2 mooie rooie. Dat ______________________________ het?

Eh ja ... wat was dat ______________________________ ______________________________

weer? O ja, 1 aubergine.

M______________________________ het er 2 zijn? Twee voor 2 euro vandaag!

Goed, d______________________________ u maar 2. Dat is alles.

Dat is dan 3 euro 60 als______________________________ .

Een m______________________________ ... o jee, waar is ie nou? Tjeetje …

Pro______________________________ ?

Ja, dat ______________________________ ______________________________ wel zeggen. Mijn 
portemonnee is kwijt.

O jee, ______________________________ niet zo leuk. Misschien ligt ie thuis?

O ja, ik m______________________________ even bellen. O jee, nee toch, 
mijn mobiel is ó______________________________ kwijt.

Mevrouwtje, mevrouwtje toch ...
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Mag ik hem ruilen?
Zeg na. 

Goedemiddag, kan ik u helpen?

Ik wil graag even rondkijken.

Prima, gaat uw gang.

(Je ziet een mooie broek, maar jouw maat hangt er niet.)

Mevrouw, heeft u deze broek in mijn maat?

Dat hangt ervan af, welke maat heeft u?

Maat ... denk ik.

Mag het een andere kleur zijn?

Dat hangt ervan af, welke kleuren heeft u?

We hebben wél donkerblauw en bruin in uw maat.

Goed, dan pas ik de blauwe even. Waar kan ik passen?

Daar zijn de pashokjes.
... En, hoe zit ie?

Kijkt u maar, hij zit iets te strak, heeft u een maat groter?

Nee, het spijt me, die heb ik niet. Maar ik heb wel dít model.

Mmmm, ook mooi, maar wat kost dat model eigenlijk?

Honderdnegentien euro vijftig.

Nee, dat is me te gek. Dan doe ik toch maar deze.
Ik val wel een paar kilo af. Mag ik hem wél ruilen?

Tja, dat hangt ervan af. Alleen met de bon en binnen 8 dagen.
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Mag ik hem ruilen?
Vul in en speel na.

Goedemiddag, k______________________________ ______________________________ u helpen?

Ik wil graag even r______________________________ .

Prima, g______________________________ ______________________________ gang.

(Je ziet een mooie broek, maar jouw maat hangt er niet.)

Mevrouw, heeft u d_________________________ ________________________ in mijn maat?

Dat hangt ______________________________ af, welke maat heeft u?

M______________________________ ______________________________ denk ik.

Mag het een a______________________________ kleur zijn?

Dat h______________________________ ervan af, welke kleuren heeft u?

We h____________________________ wél donkerblauw en bruin ___________________________ uw maat.

Goed, dan p___________________________ ik de blauwe even. Waar kan ik passen?

Daar zijn de p______________________________ .
... En, hoe zit ie?

Kijkt u maar, hij zit iets te s_________________________ , heeft u een maat groter?

Nee, het s______________________________ me, die heb ik niet. Maar ik heb wel dít model.

Mmmm, ook mooi, maar wat k___________________________ dat model eigenlijk?

Honderdnegentien ______________________________ vijftig.

Nee, dat is me te g______________________________ . Dan doe ik toch maar 
d______________________________ .
Ik v______________________________ wel een paar kilo af. Mag ik hem wél 
r______________________________ ?

Tja, dat hangt ervan ______________________________ . Alleen met de bon en binnen 8 dagen.
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