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MODULE 2: TAAL
SCOREN MET DUITS
Deze module is bedoeld voor ondernemers, die net beginnen met het werven en de ontvangst van Duit-
se gasten. Maar ook voor al uw medewerkers die contact met Duitse gasten hebben, is dit een handige 
module. U vindt hier tal van praktische Duitse zinnen en uitdrukkingen uit de dagelijkse praktijk van 
verblijfsaccommodaties en horeca, recreatiebedrijven, musea en toeristische organisaties. Hiermee bent 
u op elke situatie aan de receptie, de kassa, de telefoon of in de horeca goed voorbereid. Met een handig 
bouwstenensysteem leert u bovendien hoe u met foutloze Duitse e-mails op aanvragen kunt reageren 
en boekingen kunt bevestigen. 

WIST U DAT…
• Duitsers op vakantie een grote behoefte hebben aan een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid? En 

dat u hen dit door het spreken van de Duitse taal kunt geven? 
• Er steeds minder Nederlanders Duits spreken? Met personeel dat Duits spreekt, hebt u dus goud in 

handen! 
• Dat de Duitsers steeds beter Engels spreken, maar de 50-plussers altijd de voorkeur geven aan 

Duits? 

“Sprechen Sie Deutsch?” – dat is vaak de allereerste vraag van een Duitser in het buitenland. Als u 
daarop met “Ein bisschen“ antwoordt, zijn de meeste Duitsers al heel blij. Want wat Nederlanders ‘een 
beetje’ noemen, vinden Duitsers vaak al heel goed. Maar er is een groot verschil tussen mondeling en 
schriftelijk contact. Bij een gesprek hoeft uw Duits echt niet vlekkeloos te zijn, bij schriftelijke contacten 
daarentegen is foutloosheid een must. 

Nederlanders zijn pakweg in twee groepen in te delen: 1) Mensen die denken dat ze prima Duits spreken 
en er onbekommerd op los praten – met vaak hilarische blunders als gevolg, en 2) De andere groep ziet 
overal obstakels en valkuilen van naamvallen en vervoegingen en durft nauwelijks iets te zeggen. Maar 
als de angst overwonnen wordt, krijgen deze mensen meestal net zo veel complimentjes over hun Duits 
als hun medemensen die zich onbezorgd én blunderend in het avontuur storten. 

Klassieke blunders

Ich belle dann morgen!
Sie können hier platzen.

Gaat u echt morgen blaffen? Wilt u echt dat uw gast explodeert? 

Maar ook al is het ‘steenkolenduits’ dat door sommige landgenoten gesproken wordt, het is altijd beter 
dan géén Duits spreken. En hoewel de jonge generaties Duitsers tegenwoordig makkelijker en beter En-
gels praten, is voor de oudere – en zeer belangrijke – doelgroep het spreken van Duits toch een essenti-
eel onderdeel van de service. 

VERSCHIL MONDELING EN SCHRIFTELIJK
Er is een groot verschil tussen mondelinge en schriftelijke contacten. Bij mondelinge contacten let een 
Duitser eigenlijk nauwelijks op foutjes met naamvallen en dergelijke, als het contact maar vlot en vrien-
delijk verloopt. Bij schriftelijk contact verandert de zaak echter; als u hier veel fouten maakt, gaat dat 
ten koste van de professionele indruk – en die weegt zoals bekend voor een Duitser zwaar. Toch hoeft 
u voor uw e-mailcontacten geen studie Duits te doen; met handige bouwstenen voor standaarde-mails 
komt u al een heel eind. 

In deze module krijgt u een overzicht van een aantal nuttige zinnen die u in diverse situaties kunt toe-
passen. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: 1) door deze zinnen regelmatig te gebruiken, krijgen u 
en uw medewerkers meer zelfvertrouwen om te spreken, en 2) uw Duitse gasten zijn niet alleen tevre-
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den, maar zelfs onder de indruk van uw professionele taalvaardigheid. In het tweede gedeelte van de 
module geven wij u een aantal bouwstenen waarmee u eenvoudig goede Duitse e-mails kunt opstellen. 

EEN PRAKTISCH BEGIN
Op de vraag “Sprechen Sie Deutsch?“ kunt u antwoorden met

• Ja, ein bisschen
• Kein Problem

Vooral over het tweede antwoord zal uw Duitse gast sehr erfreut zijn. 

DE JUISTE BEGROETING OP ELK TIJDSSTIP
Door de dag heen begroet u Duitse gasten op verschillende manieren:

• Guten Morgen
• Guten Tag
• Guten Abend
• Gute Nacht
• Hallo! (Wie geht’s?)

Mist u Guten Mittag? Die staat niet in het lijstje, omdat dit in het Duits niet bestaat 
– een klassieker onder de door Nederlanders gemaakte fouten.

AUF WIEDERSEHEN ODER TSCHÜSS? 
Duitsers zijn iets formeler dan Nederlanders, maar in ontspannen situaties hebben zij geen enkel 
probleem met een wat informeler taalgebruik. In plaats van het klassieke Auf Wiedersehen zeggen zij 
steeds vaker Tschüss. Als u hen daarbij ook nog een prettige dag wenst, scoort u helemaal hoog!

• Auf Wiedersehen
• Auf Wiederhören (telefoon)
• Tschüss
• Schönen Tag (noch)
• Schönen Abend (noch)
• Bis Samstag!
• Dann bis zum Juli!

KLEINE ZINNETJES MET GROOT EFFECT
Duitsers weten een servicegerichte houding enorm te waarderen. Dat kan ook tot uiting komen in 
kleine, beleefde uitdrukkingen. Waar in het Nederlands vaak gewoon oké wordt gezegd, kunt u bij een 
Duitser met de volgende uitdrukkingen een goede indruk maken:

• Ja, gerne
• Aber natürlich / aber gerne
• Kein Problem
• Das geht in Ordnung
• Ich kümmere mich sofort darum. 

Danke en bitte zijn bekende woorden, maar veel mooier en professioneler is het om 
te zeggen:
Vielen Dank
Bitte sehr/Bitte schön!
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DU ODER SIE?
Ook al communiceert een Duitser op vakantie informeler dan in zakelijke situaties, het gebruik van 
Sie bij het aanspreken is nog altijd de regel. Du wordt alleen tegen kinderen gezegd, tegen familieleden 
en goede vrienden. Men gaat ook niet naar een aantal keren stilzwijgend over op het gebruik van de 
jij-vorm; het Du wordt formeel aangeboden, meestal door de oudere persoon. Het is dan ook meteen een 
soort vriendschapsaanbod dat u beter niet kunt vergeten. Heeft een trouwe gast u het Du aangeboden 
en spreekt u hem bij de volgende ontmoeting weer met Sie aan, dan zal hij het als weinig attent en zelfs 
als een kleine afwijzing ervaren. 

TIJDEN EN DATA
Voor boekingen, reserveringen en andere afspraken is het belangrijk dat u tijden, data, dagdelen week-
dagen en maanden goed gebruikt. Gestuntel hiermee komt niet alleen onprofessioneel over, maar kan 
ook tot misverstanden leiden. 

HOE LAAT?
Tip: let bij tijden op het juiste voorzetsel.

• Um 9 Uhr 30 – um halb zehn
• Viertel vor, viertel nach, halb zehn
• Von 7 bis 10 Uhr
• Ab 14 Uhr 

Als u iets wilt vertellen over een tijdsfrequentie, bijvoorbeeld hoe vaak de bus rijdt, zegt u:

• Stündlich, alle halbe/viertel Stunde, alle zehn Minuten

En een tijdsduur zegt u zo:

• Eine viertel Stunde, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde

DATUM
Het grootste verschil met het Nederlands is dat data in het Duits als rangtelwoord worden uitgespro-
ken; u plakt gewoon ‘-ten’ achter het getal, vanaf 20 wordt het ‘-sten’. 

• am achten Dezember 2018
• vom achten bis zwanzigsten Dezember

Bij schriftelijk gebruik hebben de dag en het maandgetal altijd een punt: 

• (am) 8.12.2018
• Meppel, 8. 12. 2018
• Meppel, den 8. 12. 2018  (alleen in briefhoofd)
• Anreise: (am) 8. 12. 2018 ab … Uhr
• Abreise: (am) 12. 12. 2018 bis … Uhr

WEEKDAGEN EN DAGDELEN
De weekdagen - Montag/ Dienstag/ Mittwoch/ Donnerstag/ Freitag/ Samstag resp. Sonnabend/ Sonn-
tag - worden vaak met de voorzetsels am (op) of bis (tot) gecombineerd. Bij algemeen gebruik plakt u er 
gewoon een s aan: 
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• Am Montag, bis Sonntag
• montags, dienstags et cetera  - geschlossen/geöffnet

Veder kunt u dagen nog omschrijven met 

• heute
• morgen/übermorgen
• gestern/vorgestern

De dagdelen leiden tussen Duitsers en Nederlanders regelmatig tot verwarring: 
voor een Duitser is der Mittag de tijdsruimte, die een Nederlander ‘tussen de 
middag’ noemt.

Zo gebruikt u de dagdelen op een juiste manier: 

Morgen: 6 – ca. 9.30 Uhr
Vormittag: 9.30 - 12.00 Uhr
Mittag: 12 – 14 Uhr – Mittagsruhe (bis ca. 15.00 Uhr)
Nachmittag: 14 – 18 Uhr 
Abend: ab ca. 18.00 Uhr 
Nacht: ab 24.00 Uhr

Bij algemeen gebruik wordt er weer een ‘s’ aangeplakt: morgens, (nach)mittags, abends, nachts. Waar 
Nederlanders het over ‘het einde van de middag of het einde van de avond’ hebben, zeggen Duitsers am 
späten Nachmittag, am späten Abend. 

Aan de Mittag is bij onze oosterburen nog een bijzonder fenomeen verbonden: die 
Mittagsruhe. In deze periode, zo tussen 13 en 15 uur, wordt verwacht dat er geen 
luidruchtige bezigheden zoals grasmaaien, luidruchtige spelletjes en dergelijke 
plaatsvinden. Voor veel oudere mensen in Duitsland is deze vorm van de medi-
terrane siësta nog steeds heilig.

 

MAANDEN EN FEESTDAGEN
De juiste benaming en schrijfwijze van de maanden en een overzicht van de belangrijkste feestdagen in 
Duitsland vindt u op www.kalender-365.eu 

SITUATIES UIT DE PRAKTIJK
Bij de ontvangst van Duitse gasten horen een aantal standaardsituaties. Als u hiervoor de juiste Duitse 
zinnen paraat hebt, heeft dat een dubbel effect: uw gast is blij met deze goede service en uzelf hebt meer 
zelfvertrouwen, omdat u weet dat u het gewoon goed doet. 

ONTVANGST – RECEPTIE
Of u uw gasten in uw eigen huis of aan de drukke receptie van een vakantie- of attractiepark ontvangt, 
de eerste indruk is belangrijk:

• Herzlich willkommen!
• Hatten Sie eine gute Anreise? 
• Schön, dass Sie uns wieder besuchen!
• Was kann ich für Sie tun? 
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Natuurlijk wilt u graag een daadkrachtige indruk maken, maar zeg liever niet: 
“Das Schweinchen gehen wir eben waschen.” De directe vertaling van beeldtaal 
leidt vaak tot hilarische blunders die door uw Duitse gasten daarnaast totaal niet 
begrepen worden!

CHECK-IN
Een vlotte check-in is vooral bij drukte een teken van professionaliteit. Maar neem ook de tijd om vragen 
te beantwoorden en uw gasten wegwijs te maken. 

• Wie ist Ihr Name bitte?
• Wenn Sie dies bitte ausfüllen würden
• Wenn Sie hier bitte unterschreiben (eine Unterschrift)
• Dies ist Ihr (Zimmer)Schlüssel
• Dies ist der W-LAN-Zugangscode
• Ihr Zimmer Stellplatz / Bungalow/ Ihre Ferienwohnung ist ...
• …. in der ersten Etage / im Nebengebäude
• …. hier auf der Karte, auf dem Plan
• Der Frühstücksraum ist…
• Frühstück ist von … bis … Uhr
• Das Restaurant ist von … bis … geöffnet.
• Sie können …. parken / Der Parkplatz ist ….
• Haben Sie noch Fragen? 
• Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt!

Duitsers hebben vaak meer vragen dan Nederlanders. Een informatiemap met alle 
wetenswaardigheden in het Duits wordt dan ook zeer gewaardeerd. 

INFORMATIE GEVEN
Als gastheer/gastvrouw van een hotel, B & B, camping of vakantiepark, maar ook van bedrijven in de 
dagrecreatie of in musea kunt u uw Duitse gasten in tal van situaties met informatie en tips op weg hel-
pen. Dit is niet alleen een goede service voor de gast, maar ook een mooie gelegenheid om uw omgeving 
en streek te promoten. 

• Kann ich Ihnen helfen?
• Der Parkplatz liegt …  /Das Zentrum finden Sie … / Die Haltstelle ist….
• Wir haben…, es gibt… 
• Dann können Sie am besten…
• Dann würde ich Ihnen … empfehlen
• Waren Sie schon in/ bei/[plaats of attractie]? Das kann ich Ihnen sehr empfehlen!
• Soll ich Ihnen die Öffnungszeiten heraussuchen?
• In [plaats] ist morgen [naam evenement]. Das ist bestimmt etwas für Sie / für Ihre Kinder!
• Ich habe hier eine Broschüre/Wanderkarte/Radfahrkarte/einen Stadtplan

Andere nuttige woorden: Fahrradverleih (fietsverhuur), Knotenpunktsystem, Bootsverleih, Streichelzoo 
(kinderboerderij), Abenteuerspielplatz, Parkmöglichkeiten, Bushaltestelle, Bademöglichkeiten (zwemge-
legenheid), Plan/Karte (plattegrond), Schnäppchenmarkt (braderie).

Is uw website al in het Duits vertaald? Als u die teksten goed kent, hebt u de belang-
rijkste informatie over faciliteiten en omgeving altijd paraat!
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GAAT NIET BESTAAT NIET
Als u echt goede service wilt geven en zo de harten van Duitse gasten wilt winnen, dan geldt: Geht 
nicht gibt’s nicht, oftewel: Gaat niet bestaat niet. Maar natuurlijk kunt u niet toveren. En soms moet u 
toch echt ‘nee’ verkopen. Met de volgende zinnen kunt u de boodschap zo verpakken dat hij toch klant-
vriendelijk overkomt. 

• Das geht leider nicht, aber…/ Das ist leider nicht möglich, aber…
• Leider nein, aber…
• Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber vielleicht weiß mein Kollege mehr hierüber. Einen Mo-

ment bitte, ich frage mal nach.
• Ich schau mal für Sie im Internet nach, einen Moment bitte. 
• Einen Moment bitte, ich sehe mal nach, ob ich im Prospekt etwas darüber finde.
• Haben Sie einen Moment Zeit, dann versuche ich es herauszufinden.

Als u ‘nee’ moet verkopen, probeer dan altijd een alternatief te bieden voor het 
gevraagde. Een botte Nein of Das geht nicht zijn echte servicekillers, net als Keine 
Ahnung en Weiß ich nicht. Alleen al de toevoeging van het woordje leider maakt 
een enorm verschil. 

EEN PRAATJE MAKEN
Vooral de wat oudere Duitse gasten vinden het leuk om zo nu en dan een praatje te maken en iets meer 
te weten te komen over de omgeving en over uw bedrijf. Nederlanders neigen in de beschrijving van de 
eigen verworvenheden vaak tot understatements, maar het is voor Duitsers heel normaal dat u trots 
bent op uw bedrijf en uw streek en daar met passie en liefde over spreekt. Een ander geliefd onderwerp 
is natuurlijk de weersverwachting!

• Ist dies Ihr erster Besuch in Drenthe?/[plaats]
• Wandern Sie gerne? Fahren Sie gerne Rad? 
• Sie haben Glück mit dem Wetter!
• Morgen soll das Wetter besser werden. 
• Leider ist Regen vorhergesagt, aber ich kann Ihnen ein paar gute Tipps für schlechtes Wetter geben. 

Het is ook leuk als u zelf iets meer over uw Duitse gasten te weten komt. Stel eens 
een vraag en neem de antwoorden mee bij het geven van tips: “Woher kommen Sie 
in Deutschland?” “Wo liegt das genau?“ „Interessieren Sie sich für Kunst/Kultur?“ 
„Wo liegen Ihre Interessen?”

Remmen los!
Een ongedwongen praatje is ook een prima gelegenheid om eventuele spreekangst 
te overwinnen. Gooi gerust de remmen eens los, ook al bent u bang om te blun-
deren. Onderstaande flaters werden dan misschien niet helemaal door Duitsers 
begrepen, maar de gezelligheid werd er niet minder om!
• Meine Frau tut an die Leine, sie ist schon 10 kilo abgefallen.
• Dann bin ich die Zigarre!
• Da haben Sie den Abschlag gemisst.
• Das ist ein Topf nass.
• Ich guck mal erst die Katze aus die Baum.

… en de juiste zinnen zijn: Meine Frau achtet auf ihre Figur, sie hat schon 10 kilo abgenommen; Dann bin 
ich der Dumme; Dann haben Sie die Ausfahrt verpasst; Das ist dasselbe; Ich warte erstmal ab. 
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CHECK-OUT EN BETALING
De eerste indruk is belangrijk, maar de laatste blijft het langst hangen! Een vriendelijke en vlotte check-
out verhoogt de kansen op een herhaalbezoek. Een goede afhandeling van de betaling is niet alleen 
belangrijk voor verblijfsaccommodaties, maar ook voor alle andere toeristische ondernemingen. 

• Waren Sie zufrieden? 
• Hat es Ihnen bei uns gefallen?
• Das freut mich. 
• Was war Ihre (Zimmer-/Stellplatz-/Bungalow-)Nummer?
• Alles ist bereits bezahlt.
• Dann ist dies Ihre Endabrechnung. 
• Das sind dann … Euro bitte.
• Zahlen Sie bar oder mit Karte?
• Wenn Sie bitte die Geheimzahl eingeben…
• Hier ist Ihre Quittung.
• Gute Heimreise und vielleicht bis zum nächsten Mal!

FEEDBACK EN KLACHTEN
Feedback is in Duitsland normaler dan in Nederland; klachten worden dan ook sneller geuit. Voor u 
een uitgelezen kans om de gast alsnog tevreden te stellen en punten te scoren. Een Duitse gast die zijn 
klacht goed opgelost ziet, is dubbel tevreden! Vraag ook gerust eens om feedback. Zo komt u erachter 
wat nog beter kan. 

• Waren/Sind Sie zufrieden?
• Gefällt es Ihnen bei uns?
• Hat es Ihnen bei uns gefallen? 
• Das freut mich/uns!
• Vielen Dank, wir werden uns sofort darum kümmern. 
• Das tut mir leid / Tut mir leid das zu hören. 
• Ist jetzt alles in Ordnung? 
• Da ist mir/uns ein Fehler unterlaufen, entschuldigen Sie bitte. 
• Ich kann Ihnen einen Rabatt von … Prozent anbieten. 
• Wären Sie mit dieser Lösung einverstanden? 
• Nochmals unsere Entschuldigungen. 

Duitsers zijn veel gevoeliger voor hiërarchie dan Nederlanders. Als u een klacht niet 
meteen op kunt lossen, maak er dan een Chefsache van: “Einen Moment bitte, ich 
bespreche das mal eben mit dem Chef.” Uw Duitse gast voelt zich dan gehoord en 
serieus genomen. 

AAN DE TELEFOON

Duitsers willen altijd graag zekerheid over hun boeking. Daarom bellen zij vaak 
nog eens op om te checken of alles in orde is. Ook hebben Duitsers vaak meer 
vragen dan de gemiddelde Nederlander. Dat heeft met hun behoefte aan veiligheid 
en zekerheid te maken. 

Ondanks de toename van online boekingen zoeken Duitsers ook geregeld telefonisch contact. Ook 
recreatiebedrijven en musea bellen zij graag op voor meer informatie. “Sprechen Sie Deutsch”, is ook 
hier vaak de eerste vraag. Met een aantal nuttige zinnen voor veel voorkomende situaties bent u goed 
voorbereid en zorgt u voor een professionele indruk. 
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Als u zelf een klant opbelt:

• Guten Tag, Sie sprechen mit [naam] von [accommodatie]. 
• Spreche ich mit Frau/Herrn [naam]? 
• Es geht um Ihre Anfrage/Buchung/Reservierung... 

Als u gebeld wordt, weet u vooraf waarschijnlijk niet dat u een Duitse beller aan de lijn hebt. U kunt op 
zijn opening het beste reageren met een normale begroeting zoals Guten Tag. Op de vraag “Spreche ich 
mit xx?”, is het antwoord: “Das ist richtig.” Andere zinnen als antwoord op een boekingsaanvraag zijn: 

• Einen Moment bitte, ich schaue mal nach.
• Ja, das würde passen/ Das ist möglich. 
• Leider ist dann nichts frei, aber ich kann Ihnen noch … anbieten.
• Ja, das geht – nein, leider nicht, aber….

Een Duitser, die belt om te checken of zijn reservering ook daadwerkelijk goed overgekomen is, stelt u 
als volgt gerust:

• Ja, die Buchung/ Reservierung ist bei uns eingegangen.
• Ja, das steht alles so im System.
• Haben Sie noch weitere Fragen? 

Gegevens vragen kunt u het beste zo:

• Wie ist Ihr Name bitte?
• Und Ihre Anschrift/Adresse?
• Und Ihre E-Mailadresse? 
• Können Sie das bitte buchstabieren?
• Darf ich auch Ihre Telefonnummer haben? (Ländervorwahl/Vorwahl/Anschlussnummer)
• Ich wiederhole: / Ich buchstabiere: 

Spellen in het Duits gaat net een beetje anders dan in het Nederlands. U zegt niet: 
“De A van Anton, de B van Berta”, maar ”A wie Anton, B wie Berta” of gewoon de 
namen: Anton, Berta, Cäsar. Ook wijken sommige namen af van het Nederlandse 
telefoonalfabet. U vindt het Duitse spelalfabet op www.buchstabieralphabet.org. 

Affenschwanz? 
Hoe zeg je apenstaartje in het Duits? Dat kan op veel manieren: At, At-Zeichen of …. 
jawel: Affenschwanz! Maar ook de begrippen Klammeraffe, Affenohr, Affenschaukel 
worden geregeld gebruikt. 

Voor de afronding van een telefoongesprek kunt u het beste deze zinnen gebruiken: 

• Ich fasse nochmal eben zusammen: ….
• Ich schicke Ihnen die Bestätigung/ unsere Broschüre per E-Mail/per Post 
• Gerne! Das geht in Ordnung. 
• Vielen Dank für Ihre Reservierung/Buchung/ Ihre Anfrage/ Ihren Anruf
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HUH?
Geen paniek, als u iets niet begrijpt. “Wie bitte?”, is dan de beste reactie. Ook nuttig: 
“Könnten Sie das bitte wiederholen/buchstabieren?“
Check voor alle zekerheid of u alles goed begrepen hebt: “Wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, dann…“ 
En de allerlaatste reddingsboei: “Entschuldigen Sie bitte, die Verbindung ist sehr 
schlecht. Ich kann Sie kaum verstehen.“ De beller gaat dan meestal langzamer en 
duidelijker spreken. 

HORECA 
Duitse gasten zijn trouw – als u met lekker eten en een goede service hun harten hebt veroverd, komen 
ze heel graag terug. Bij die goede service behoren naast de Duitse taal ook een vlotte bediening en een 
vriendelijke, attente houding. 

Een telefonische reservering handelt u op deze manier professioneel af:

• Für wieviel Personen?
• Wie spät möchten Sie gerne kommen?
• Ja, dann haben wir noch etwas frei.
• Wie ist Ihr Name bitte? Und Ihre Telefonnummer? 
• Vielen Dank, xx Personen um xx Uhr, ich habe es notiert. 
• Bis heute/morgen Abend/Mittag

Wachten op een tafeltoewijzing is in Duitsland niet de regel; meestal zoekt iedere gast zelf een tafel. 
Hoe het ook in uw eigen zaak geregeld is, met een vriendelijke ontvangst leidt u alles in goede banen. 

• Guten Tag/Guten Abend
• Haben Sie reserviert?
• Darf ich Ihre Mäntel/Jacken/Sachen annehmen
• Die Garderobe ist hier
• Sie können platznehmen, wo Sie möchten. 
• Dies ist Ihr Tisch
• Ihr Tisch ist da, wenn Sie mir bitte folgen? 
• Ich bringe Ihnen sofort die Karte.
• Möchten Sie auch die Weinkarte sehen?
• Möchten Sie schon etwas zu trinken bestellen?

Duitsers wachten niet graag; zorg ervoor dat ze zo snel mogelijk de menukaart 
krijgen. Als u een Duitse vertaling hebt, scoort u hoge punten! Is het druk? Reageer 
altijd met oogcontact en een geruststellende zin, bijvoorbeeld “Ich komme sofort!”

Bestellingen opnemen in een andere taal kan soms tot verwarring leiden. Misschien moet u woorden 
uitleggen, gerechten toelichten of aanbevelingen doen. Probeer alles zo systematisch mogelijk te note-
ren en vat aan het einde alles nog een keer samen. 

• Was darf ich Ihnen bringen?
• Haben Sie schon gewählt?/ … schon etwas gefunden?
• Ich kann Ihnen … empfehlen. 
• Das ist dann also …
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Veel Duitsers kunnen zich redelijk redden met een Nederlandse menukaart, maar 
sommige woorden stellen hen voor raadsels. Met deze vertalingen en toelichtingen 
helpt u uw gasten op weg:

Groente -  Gemüse
Saus -   Soße
Uiensoep -  Zwiebelsuppe
Varkenshaas -  Schweinefilet
Kipsaté -  Spieß vom Hühnerfilet mit Erdnuss-Soße
Uitsmijter -  Strammer Max
Bitterballen -  fritierte Ragoutbällchen, ähnlich wie Kroketten

Tussendoor houdt u zo de vinger aan de pols: 

• Ist hier noch alles in Ordnung? 
• Hat es geschmeckt? 
• Möchten Sie noch ein Dessert?
• Ich bringe Ihnen die Dessert-/Eiskarte
• Möchten Sie noch etwas zu trinken/ einen Kaffee oder etwas anderes? 

Als uw Duitse gast om de rekening vraagt, reageert u het beste met “Ja, gerne”. Daarna handelt u het 
afrekenen met de volgende zinnen eenvoudig af: 

• Das sind dann … Euro bitte.
• Zahlen Sie bar oder mit Karte? 
• Wenn Sie bitte die Geheimzahl eingeben…
• Hier ist Ihre Quittung.
• Ich bedanke mich recht herzlich.
• Vielen Dank und noch einen schönen Tag/Abend. 
• Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal!

Een tevreden Duitse gast geeft ook graag een fooi. Dat doet hij meest met de woor-
den “Das stimmt so” of door een hoger bedrag te noemen. Hij verwacht dan wel een 
duidelijk “Vielen Dank”– wat in de Nederlandse horeca helaas vaak vergeten wordt. 

E-MAILS SAMENSTELLEN UIT HANDIGE BOUWSTENEN
In mondelinge contacten zal een Duitse gast nauwelijks op eventuele fouten letten. Bij schriftelijke 
contacten ligt dat toch een beetje anders, want dan gaan blunders en gestuntel ten koste van uw profes-
sionaliteit. Fouten in e-mails, op de website of in uw bedrijfsfolder zijn te voorkomen en in schriftelijke 
contacten is grammaticaal geblunder een echt minpunt. Uit de onderstaande bouwstenen kunt u zelf 
een aantal e-mails samenstellen, waarmee u met een gerust hart op aanvragen, reserveringen en infor-
matieverzoeken kunt reageren. 

AANHEF
• Sehr geehrter Gast
• Sehr geehrter Herr + naam
• Sehr geehrte Frau + naam
• Liebe Familie + naam 
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INTRO
• Vielen Dank für Ihre Anfrage. 
• Vielen Dank für Ihre Reservierung, die wir hiermit gerne bestätigen
• Wir freuen uns, dass Sie sich für uns entschieden haben.
• Wir freuen uns, dass Sie uns wieder besuchen möchten. 

BOEKING/RESERVERING
• Wie heute telefonisch besprochen, bestätige ich Ihnen hiermit die folgende Buchung:
• Zu den von Ihnen genannten Terminen können wir Ihnen anbieten:
• Wir haben für Sie gebucht: 
• Leider ist die von Ihnen gewünschte Unterkunft/ das… Zimmer/ der….Stellplatz zum genannten 
 Termin schon belegt. 
• Alternativ kann ich Ihnen anbieten: andere accommodatie
• Als alternative Buchungsperiode für diese Unterkunft/ dieses Zimmer/diesen Stellplatz wäre zurzeit 

noch [data]verfügbar. 

Zwart op wit
Duitsers houden van zekerheid. Dat geeft hun vertrouwen. Stuur daarom altijd een 
schriftelijke boekingsbevestiging, ongeacht of de boeking online, telefonisch of 
persoonlijk is gedaan. 

BOEKINGSGEGEVENS 

Ihre Buchungsangaben:
Anreise:
Abreise:
Anzahl Personen:
Unterkunft/Stellplatz/Zimmer: 
Preis:
Extraleistungen: 
Totalsumme:

REAGEREN OP VRAGEN
• Was Ihre Fragen betrifft:
• Hunde sind bei uns leider nicht erlaubt / … sind bei uns herzlich willkommen. 
• Die folgenden Extraleistungen stellen wir zu einem kleinen Aufpreis gerne zur Verfügung: 
• In der Anlage finden Sie unseren Prospekt.

BETALING
• Wir bitten Sie um eine Anzahlung von [€ xx] bis spätestens [datum]
• Der Restbetrag ist spätestens am [datum] fällig. 
• Den Restbetrag/Die Rechnung können Sie vor Ort bezahlen/begleichen.  
• Die Kurtaxe von € .. pro Tag/Person ab 18 Jahren ist vor Ort zu bezahlen. 
• Unsere Bankangaben: 

ANNULERING 
• Stornierung
• Die Buchung kann bis zum [datum] kostenlos storniert werden.
• Danach berechnen wir bis zum [datum] [percentage] %, bis zum [datum] [percentage] % der 
 Gesamtbuchungssumme. 
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AFSLUITING
• Wir hoffen, Sie bei uns begrüßen zu können.
• Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
• Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen hiermit beantwortet haben und würden uns über einen Besuch sehr 

freuen. 
• Sollten Sie noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht Kontakt mit uns aufzunehmen. 
• Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
• Mit freundlichen Grüßen
• Herzliche Grüße 

Twee tips tot slot
De Nederlandse gewoonte om alles met een ‘tje’ te verkleinen, kunt u beter niet in 
het Duits toepassen. Het klinkt potsierlijk en in combinatie met verkeerde verta-
lingen helemaal hilarisch. Wat te denken van ein Köpfchen Kaffee, Sie können ein 
Terrasschen of Frietchen packen? 

Ook de Nederlandse gewoonte om alles van het etiket ‘lekker’ te voorzien, leidt in 
het Duits tot kromme tenen:
Kinderen die lecker spielen, terwijl de ouders lecker in der Sonne sitzen of lecker 
shoppen – Duitsers weten ongetwijfeld wat u bedoelt, maar professioneel klinkt het 
helaas niet. Lecker is in het Duits alleen wat eet- of drinkbaar is. 
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