
Reisen
Allgemein

Allgemein - 
Esperanto Niederländisch
Bonvolu helpi min. Kunt u me alstublieft helpen?

Peti helpon

Ĉu vi parolas la anglan? Spreekt u Engels?
Peti se persono parolas la anglan

Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an? Spreekt u _[taal]_?
Peti se persono parolas specifan lingvon

Mi ne parolas la _[lingvo]_an. Ik spreek geen _[taal]_.
Klarigi, ke vi ne parolas specifan lingvon

Mi ne komprenas. Dat begrijp ik niet.
Klarigi ke vi ne komprenas

Allgemein - 
Esperanto Niederländisch
Saluton! Hallo!

Norma saluto

Saluton! Hoi!
Neformala saluto

Bonan matenon! Goeiemorgen!
Saluto uzata matene

Bonan versperon! Goeienavond!
Saluto uzata vespere

Bonan nokton! Goedenacht!
Saluto uzata vespere/nokte aŭ antaŭ enlitiĝo

Kiel vi fartas? Hoe gaat het?
Ĝentila diskuto pri la bonstato de persono
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Bone, dankon. Goed, bedankt.

Ĝentila respondo al 'Kiel vi fartas?'

Kiel vi nomiĝas? Hoe heet je?
Peti la nomon de alia persono

Mia nomo estas ___. Mijn naam is___.
Diri iun vian nomon

De kie vi estas? Waar kom je vandaan?
Peti pri la deveno de persono

Mi estas el___. Ik kom uit___.
Respondi pri via deveno

Kiom vi aĝas? Hoe oud ben je?
Peti pri la aĝo de persono

Mi havas____jarojn. Ik ben___.
Respondi pri via aĝo

Jes Ja
Pozitiva respondo

Ne Nee
Negativa respondo

Bonvolu Alstublieft
Kompletigovorto por aldoni ĝentilan tuŝon

Jen! Alsjeblieft!
Uzata por doni ion al iu

Dankon. Dankjewel.
Danki iun

Multan dankon. Heel erg bedankt.
Danki iun tre varme
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Nedankinde. Graag gedaan.

Ĝentile respondi al 'dankon'

Mi bedaŭras. Het spijt me.
Pardonpeti por io

Pardonu. Pardon.
Por ricevi la atenton de iu

Estas bone. Het is al goed.
Por respondi al pardonpeton, se vi akceptas ĝin

Ne dankinde. Geen probleem.
Respondi al pardonpeto, se vi akceptas ĝin

Atentu! Kijk uit!
Signali danĝeron

Mi malsatas. Ik heb honger.
Uzata kiam malsata

Mi soifas. Ik heb dorst.
Uzata kiam soifa

Mi lacas. Ik ben moe.
Uzata kiam laca

Mi malsanas. Ik ben ziek.
Uzata kiam malsana

Mi ne scias. Ik weet het niet.
Vi ne scias la respondon al demando

Estis agrable renkonti vin. Leuk om je te ontmoeten.
Ĝentila adiaŭ frazo post unua renkontiĝo

Adiaŭ! Tot ziens!
Diri adiaŭon

Allgemein - 
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Niederländisch
Mi ŝatus plendi. Ik wil graag een klacht indienen.

Ĝentila maniero de komenci vian reklamacion

Kie estas la respondeculo ĉi tie? Wie is er hier verantwoordelijk?
Eltrovi kiu respondecas

Tiu estas plene neakceptebla! Dit is echt onacceptabel.
Forte esprimi vian malkontentecon

Mi volas rehavi mian monon! Ik wil mijn geld terug!
Peti repagon

Ni atendis dum pli ol horo. We wachten al meer dan een uur.
Plendi pri longaj tempoj de atenda

Allgemein - 
Esperanto Niederländisch
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko! Dit eten smaakt goor!

Malĝentila maniero montri malkontenton kun via manĝaĵo

Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso! Dit drinken smaakt als pis!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun via trinkaĵo

Tiu estas fekloko! Dit is een schijtplek!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun establaĵo

Tiu aŭto estas vrako! Deze auto is een berg schroot!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun aŭto

La servo estas aĉa! De bediening is verschrikkelijk!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun la servo

Tiu estas ĉarlatanaĵo! Dit is echt afzetterij!
Krude plendi pri alta prezo
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Tiu estas feka! Dat is gelul!

Malĝentila maniero montri nekredo pri io iu diris

Vi estas stulta idioto! Je bent een stomme idioot!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian inteligenton

Vi komprenaĉas nenion ajn! Je begrijpt er geen drol van!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian konon

Diablo manĝu vin! Lazer op!
Krude diri personon eliri tuj

Ni aranĝu tion ekstere! Laten we dit buiten regelen!
Peti personon batali eksteren de establaĵo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 6 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

