
Matkustaminen
Yleistä

Yleistä - Olennaiset
Suomi Hollanti
Voisitko auttaa minua? Kunt u me alstublieft helpen?

Avun pyytäminen

Puhutko englantia? Spreekt u Engels?
Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia

Puhutteko _[kieltä]_? Spreekt u _[taal]_?
Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän jotain tiettyä kieltä

En puhu _[kieltä]_. Ik spreek geen _[taal]_.
Selventäminen, ettet puhu kyseistä kieltä

En ymmärrä Dat begrijp ik niet.
Selventäminen, ettet ymmärtänyt puhujaa

Yleistä - Keskustelu
Suomi Hollanti
Hei! Hallo!

Yleinen tervehdys

Moi! Hoi!
Epämuodollinen tervehdys

Hyvää huomenta! Goeiemorgen!
Aamuisin käytetty tervehdys

Hyvää iltaa! Goeienavond!
Iltaisin käytetty tervehdys

Hyvää yötä! Goedenacht!
Hyvän yön tervehdys ennen nukkumaanmenoa

Mitä kuuluu? Hoe gaat het?
Kohteliasta small talkia, tiedustelu henkilön voinnista
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Matkustaminen
Yleistä
Hyvää, kiitos kysymästä. Goed, bedankt.

Kohtelias vastaus kysymykseen "Mitä kuuluu?"

Mikä nimesi on? Hoe heet je?
Henkilön nimen tiedustelu

Nimeni on ___. Mijn naam is___.
Nimen kertominen

Mistä olet kotoisin? Waar kom je vandaan?
Tiedustelu henkilön kotimaasta

Olen ___. Ik kom uit___.
Vastaus tiedusteluun kotimaasta

Kuinka vanha olet? Hoe oud ben je?
Henkilön iän tiedustelu

Olen __ vuotta vanha. Ik ben___.
Vastaus tiedusteluun iästä

Kyllä Ja
Myönteinen vastaus

Ei Nee
Kielteinen vastaus

Kiitos Alstublieft
Kohtelias täytesana

Tässä ole hyvä! Alsjeblieft!
Kun annat jollekin jotain

Kiitos. Dankjewel.
Henkilön kiittäminen

Kiitos oikein paljon. Heel erg bedankt.
Lämpimien kiitoksien antaminen
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Ole hyvä. Graag gedaan.

Kohtelias vastaus kiitokseen

Olen pahoillani. Het spijt me.
Pyytää anteeksi jotain asiaa

Anteeksi. Pardon.
Jonkun huomion pyytäminen

Ei se mitään. Het is al goed.
Anteeksipyyntöön vastaaminen (jos hyväksyt sen)

Ei haittaa. Geen probleem.
Anteeksipyyntöön vastaaminen (jos hyväksyt sen)

Varo! Kijk uit!
Jonkun huomion herättäminen vaaratilanteeseen

Minulla on nälkä. Ik heb honger.
Ilmaisu siitä, että on nälkäinen

Minulla on jano. Ik heb dorst.
Ilmaisu siitä, että on janoinen

Olen väsynyt Ik ben moe.
Ilmaisu siitä, että on väsynyt

Olen kipeä. Ik ben ziek.
Ilmaisu siitä, että on kipeä

En tiedä Ik weet het niet.
Et tiedä vastausta kysyttyyn kysymykseen

Oli mukava tavata. Leuk om je te ontmoeten.
Kohtelias hyvästelylause ensitapaamisen jälkeen

Näkemiin! Tot ziens!
Hyvästely

Yleistä - Valituksen tekeminen
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Matkustaminen
Yleistä

Hollanti
Haluaisin tehdä valituksen Ik wil graag een klacht indienen.

Kohtelias tapa aloittaa valituksen teko

Kuka täällä on vastuussa? Wie is er hier verantwoordelijk?
Kysyminen kuka on paikan vastuuhenkilö

Tätä en voi hyväksyä! Dit is echt onacceptabel.
Vahva ilmaisu tyytymättömyydestäsi

Haluan rahani takaisin! Ik wil mijn geld terug!
Vaatimus rahojen takaisin saamisesta

Olemme odottaneet yli tunnin. We wachten al meer dan een uur.
Valitus pitkistä odotusajoista

Yleistä - Kiroileminen
Suomi Hollanti
Tämä ruoka maistuu ihan paskalta! Dit eten smaakt goor!

Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi ruokaa kohtaan

Tämä juoma maistuu ihan kuselta! Dit drinken smaakt als pis!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi juomaa kohtaan

Tämä paikka on oikea persläpi! Dit is een schijtplek!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi paikkaa kohtaan

Tämä auto on kauhea romu! Deze auto is een berg schroot!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi autoa kohtaan

Palvelu on täällä ihan perseestä! De bediening is verschrikkelijk!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi palvelua kohtaan

Tämähän on täyttä riistoa! Dit is echt afzetterij!
Töykeä valitus korkeista hinnoista
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Älä puhu paskaa! Dat is gelul!

Töykeä tapa ilmaista epäuskosi jonkun sanomiseen

Olet idiootti! Je bent een stomme idioot!
Ihmisen loukkaaminen kyseenalaistamalla hänen älykkyytensä

Sinä et tiedä paskan vertaa! Je begrijpt er geen drol van!
Ihmisen loukkaaminen kritisoimalla hänen tietämystään

Painu helvettiin! Lazer op!
Töykeä käsky jollekin poistua paikalta välittömästi

Sovitaan tämä ulkopuolella! Laten we dit buiten regelen!
Ilmaisu, että haluaa tapella henkilön kanssa anniskeluliikkeen tms. ulkopuolella
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