
 

BOODSCHAPPENLIJSTJE 

 

BOODSCHAPPENLIJSTJE 

     

BOODSCHAPPENLIJSTJE 
 

BOODSCHAPPENLIJSTJE 



 
 

Goedemorgen/Goedemiddag/Goedenavond 
 

 Wie mag ik helpen? / Wie is er aan de beurt?/Wat 

mag het zijn? 

Ik wil graag …. 

 

 Mag het ietsje meer zijn? 

Geen probleem 

 

 Sorry, die hebben we niet meer. 

Geen probleem, dan wil ik graag… 

 

 Anders nog iets? / Verder nog iets? 

Ja, ik wil graag … / Nee, dat was alles, dank u 

 

 Dat maakt bij elkaar €…. 

 Heeft u misschien kleiner? 

Even kijken, ja, alstublieft/Nee, sorry, het spijt me 

 

Ik heb het gezien, dank u. 

 

 Spaart u zegeltjes? 

 Wilt u het bonnetje mee? 

Ja, graag/Nee, dank u 

 

 Wilt u een tasje, of gaat het zo mee? 

Ik wil graag een tasje/Het gaat zo mee, dank u/Ik hoef geen 

tasje, dank u/Ik heb zelf een tas, dank u. 

 

 Tot ziens en een prettige dag!  

Dank u, hetzelfde! 
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