
Übung macht den Meister
Verloopt de communicatie met uw Duitse zakenpartners wel eens stroef omdat u onvol-

doende kennis hebt van de Duitse taal? Of ontstaan er misverstanden omdat u te weinig 

weet van de Duitse cultuur en de manier van zaken doen?

Deze cursus (vier halve dagen) is bedoeld voor ondernemers en professionals die al enige 

kennis hebben van de Duitse taal, maar hun zakelijk Duits willen verbeteren. U leert op 

een professionele en correcte manier te communiceren met uw Duitse relaties.  

Na afloop van deze training is uw Duits sterk verbeterd en communiceert u zelfverzeker-

der met uw Duitse zakenrelaties. Daarnaast maakt u op een informele wijze kennis met 

mensen die ook op de Duitse markt actief zijn.

Meld

u nu

aan!

ZAKELIJK DUITS
voor ondernemers

Aanmelden via training@alexandrakoch.nl www.alexandrakoch.nl

+31 (0) 6 199 461 89



Kennismakingsronde. Omgangsvormen en cultuurverschillen. 

Zakelijk telefoneren, Praktijkoefeningen.

Zakelijke en sociale gesprekken. Werkwoorden en grammatica 

toepassen.Oefenen beursgesprekken. Praktijkoefeningen.

Praktijkoefeningen. 

Bedrijfspresentaties.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Onderhandelingen en zakelijke discussies. 

Praktijkoefeningen.

Wanneer en hoe laat?
17, 18, 25 en 26 april 2019

Van 9.00 - 13.00 uur

Aansluitend lunch

Waar?
WTC Twente

Industrieplein 2

7553 LL Hengelo

Hoeveel kost het?
De kosten voor deze training bedragen voor WTC leden € 599,- exclusief BTW (niet WTC 

leden € 649,-), inclusief koffie, thee, frisdrank en lunch. 

Na aanmelding ontvangt u een factuur. U dient het bedrag vóór de cursus te voldoen.

Deze cursus wordt verzorgd door Alexandra Koch training & vertaling in samenwerking met WTC Twente.

Doet u mee? Meldt u zich dan aan via: training@alexandrakoch.nl

Wat gaan wij doen?
Vier halve dagen gaan we aan de slag met veel praktijkoefeningen, de voertaal is uiter-

aard Duits. We bespreken de cultuurverschillen en omgangsvormen en u ontvangt feed-

back op uw uitspraak, taalgebruik en vocabulaire. Als het nodig is, besteden we aandacht 

aan de Duitse grammatica.
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