eClothing
Do you find it challenging to go shopping?
Schedule your next shopping trip together with your
local tutor and practice names, pronunciation and
shopping conversations. On the way, your tutor can
provide useful information about hidden specialty stores,
local designers and best deals in town. Ja, gezellig shoppen!

Kleding & Accessoires

rui

Questions and answers in a clothing store
Ik zoek een mooie jurk voor een feestje!
Vraag

Antwoord

Goedemiddag
Kan ik u helpen of kijkt u even rond?

Dag
Ik kijk even rond, dank u.
(Even later)
Kunt u mij helpen alstublieft?
Ik zoek een jurk voor een feestje.
Een vriendin van mij gaat trouwen.
Ik dacht aan een mooie kleur groen.
Midi.

Natuurlijk, wat voor feest is het?
O, wat leuk! Heeft u al iets in gedachten?
Kort of lang?
We gaan even kijken, loopt u mee?
Kijk, hoe vindt u deze jurk?
Hoe vindt u deze?
Wilt u misschien even passen?
Welke maat heeft u?
De paskamer is daar.
Die kleur staat u prachtig!

🎧

Luister het fragment hier

Deze is wel mooi.
Prachtig, de perfecte lengte en kleur.
Ja graag.
Maat 38. Waar is de paskamer?
Dank u
Ik vind de kleur ook erg mooi!

Ik heb nieuwe sportschoenen nodig
Vraag

Antwoord

Goeiemorgen.
Wat kan ik voor je doen?
Wil je een bepaald merk of model?
Die staan hier.
Wil je even passen? Wat is je maat?
Momentje, neem plaats, ik haal ze even.
Natuurlijk
En hoe zitten ze?

Hallo.
Ik zoek een paar sportschoenen.
Wat zijn je nieuwste modellen?
O mooi!
44, mag ik deze even passen?
Deze wil ik ook graag passen.

Wil je het andere paar ook passen?
Hoe zit dit?
Mooi, wil je de doos mee?
Pinnen?
Het bonnetje zit in de doos, alsjeblieft
Veel plezier ermee!

🎧

Luister het fragment hier

Goed, even proberen……
(loopt een rondje door de winkel)
Ja graag.
Prima! Nog beter, ik wil deze graag.
Ja, dat is wel handig.
Jazeker.
Dankjewel
Dank je, tot ziens.

