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Verloopt de communicatie met uw Duitse zakenpartners wel eens stroef omdat u onvoldoende 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? Met dit e-book verbetert u snel uw zakelijk Duits, 

zonder saaie grammatica-regels uit uw hoofd te leren.

Hoe zeg je dat?
Ik wil u met dit e-book juiste zinnen voor uw zakelijk Duits geven, waarvan ik de foute variant vaak om de hoek zie komen kijken. Als u deze zinnen 

goed gebruikt kunt u zeker zijn van een juiste woordenschat en grammatica. U hoeft dus hierbij geen grammaticaregels te leren, laat staan te 

oefenen. 

Hoe vertaal je dit?
Het is vaak niet de vraag van ‘hoe vertaal je dit of dat’, want een woord kan in verschillende contexten anders gebruikt worden of iets anders 

betekenen. Daarom is het belangrijk vooral ook de context te bepalen om tot de juiste woordkeuze te komen. Dit kan nogal moeilijk zijn. Ik laat u de 

veel gemaakte fouten zien en geef de bijhorende juiste woorden.

Na het lezen van dit e-book zult u veelgemaakte fouten niet meer maken. Veel plezier met lezen en met leren. Wilt u meer? Neem dan eens een kijkje 

op mijn website. Ik bied verschillende soorten trainingen aan, zowel met open inschrijving als in company. 

Mit freundlichen Grüßen

Alexandra Koch
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Te letterlijke vertaling van Nederlands naar Duits
Hieronder staan woorden die vaak letterlijk vertaald worden en dan ook soms iets betekenen maar 

dan net iets anders in het Duits gebruikt worden. En soms is het gewoonweg geen Duits. Wij spreken 

dan van Steenkolenduits en dat is precies het Duits wat u vooral op zakelijk gebied niet wilt spreken. 

U merkt al bij het spreken dat het niet goed klinkt of u weet dat het niet goed is, dat voelt niet 

lekker. Als u zich in een gesprek niet lekker voelt, komt u niet professioneel over, maar dat is juist 

wat u wel wilt! Ik geef u de juiste vertaling en het juiste alternatief wat in die situatie/context nodig 

is.

1. Gelukkig - glücklich sein -> Ich bin glücklich. Maar ook:

 � Glücklicherweise haben wir schönes Wetter. Ik hoor vaak: Glücklich haben…

 � Zum Glück haben wir bald Urlaub. Ik hoor ook vaak: Glücklich haben…

2. Stil houden - still halten -> Beim Friseur muss man still halten (als in: stil zitten). Maar ook:

 � Ich muss das noch geheim halten. Ik hoor vaak: … still halten.

 � Ich schweige/ bin still/ ich halte den Mund (spreektaal). Ik hoor vaak: Ich halte still.

3. Alleen - allein -> Ich bin/fühle mich allein. Maar ook:

 � Ich habe nur ein Auto, ich habe kein Fahrrad.

 � Wir verkaufen nur Holz, kein Plastik.

 � Wir verkaufen nur online.

4. Een jaar geleden/een jaar terug -> vor einem Jahr 

 � Ich war vor einem Jahr in Frankreich. Ik hoor vaak: Ich war für ein Jahr zurück…
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 � Letztes Jahr war ich in Italien. Ik hoor vaak: Ein Jahr zurück…

 � Der Urlaub ist jetzt ein Jahr her. Ik hoor vaak: Der Urlaub ist ein Jahr geleden.

 � Die Lieferung kam vor zwei Tagen. Ik hoor vaak: … zwei Tagen zurück.

 � Ich habe vor einer Woche bei Ihnen bestellt. Ik hoor vaak: Ich habe für…

5. Druk zijn -> ik ben druk/ ik heb het druk. Ik hoor vaak: Ich bin drück. -> bestaat niet in het Duits.

 Zo zegt u het:

 � Ich habe viel zu tun/ ich bin sehr beschäftigt.

 � Bei der Arbeit ist viel los.

 � Auf der Straße ist viel los/ ist viel Verkehr.

6. Vreemd -> als u iets vreemd vindt dan is het komisch/ merkwürdig.

7. Vreemd -> als iemand ergens vreemd/niet bekend is, kunt u zeggen: Ich bin hier fremd. 

8. Goedemiddag 

 � Ik hoor vaak: Guten Mittag – > bestaat niet in het Duits.

 � Zo zegt u het: Guten Tag of Guten Morgen.

9. Doorgestuurd –> Ik heb de e-mail doorgestuurd 

 � Ich habe die E-Mail weitergeleitet. Ik hoor vaak: Ich habe die E-Mail durchgesetzt nach/

durchgeschickt nach.

10. Doorverbinden

 � Ich verbinde Sie mit Herrn Meier/ Frau Meier. Ik hoor vaak: Ich verbinde Sie durch. In het Duits 
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verbinden wij niet ‘durch’.

Zullen en sollen

Uw brein wil zullen heel snel met sollen vertalen. Helaas klopt dit vaak niet omdat het woord sollen in 

het Duits een moeten is, maar dan omdat iemand anders iets van u wil. In de meeste gevallen gebruikt 

men zullen als een hulpwoord voor de toekomstige tijd, net als het woordje gaan. En juist hier moeten 

wij in het Duits andere woorden gebruiken. De voorbeelden maken het duidelijker.

6. Zullen – sollen – als het bijvoorbeeld een vraag is. Je vraagt als ware naar iemands wil of mening.

 � Soll ich Sie wieder anrufen? 

 � Was soll das heißen? (Wat moet dat betekenen?)

 � Sollen wir anfangen? (Zullen wij beginnen?)

Zullen - werden als je iets uitdrukt wat in de (nabije) toekomst plaatsvindt.

Gaan - werden als je iets uitdrukt wat in de (nabije) toekomst plaatsvindt.

Fout

 � Ich soll meinen Kollegen fragen, dann melde ich mich wieder.

 � Sie (zij) sollen es nächstes Mal ausprobieren.

 � Ich soll eine E-Mail senden.

 � Er soll die Nachricht weiterleiten.

 � Ich soll das notieren.

 � Ich gehe das notieren.

 � Ich gehe das üben.

 � Ich gehe das machen.
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Goed

 � Ich werde meinen Kollegen fragen.

 � Sie werden es nächstes Mal ausprobieren.

 � Ich werde (Ihnen) eine E-Mail senden.

 � Er wird die Nachricht weiterleiten.

 � Ich werde es notieren.

 � Ich werde das üben.

 � Ich werde das machen.

Wanneer is niet alleen wann maar ook wenn

Het woord wanneer wordt vaak alleen met wann vertaald. Echter is dit vaak niet altijd juist. Met 

onderstaande uitleg en voorbeelden wil ik u een handreiking geven om het woordje wanneer op de 

juiste manier te gebruiken.

Wann is alleen als vraagwoord te gebruiken:

 � Wann ->  vraagwoord, met de vraag naar een tijdstip (-> wanneer).

 � Wann können Sie liefern?

 � Wann wird die Ware geliefert?

Maar ook:

 � Wann muss ich wenn oder als benutzen? (In welk geval?)

 � Antwoord: Wenn es keine Frage ist, benutzen Sie wenn oder als. (Dit is geen vraag, daarom 

gebruikt u hier wenn).
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Uitzondering: negatief antwoord op deze vraag: Ich weiß nicht, wann wir liefern können. Wenn (… dann 

-> wordt er meestal niet bij gezegd) (->indien/als) 

Met een voorwaardelijke bedoeling

 � Wenn Herr Meyer wieder da ist, (dann) richten Sie ihm bitte aus, dass er zurückrufen soll.

 � Wenn Sie die Ware nicht abnehmen, (dann) müssen wir sie dennoch berechnen.

 � Wenn Sie mir Ihre Visitenkarte geben, (dann) melde ich mich bald bei Ihnen.

 � Wenn das Wörtchen wenn nicht wär, wär schon längst ich Millionär.

Een wederkerende handeling of gebeurtenis in de tegenwoordige, verleden of ook toekomstige tijd:

 � (Immer) Wenn wir zu den Kunden nach München fuhren, standen wir im Stau.

 � (Immer) Wenn der deutsche Kunde anruft, weiß ich nicht genau was ich sagen soll.
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Uitspraak van umlaute
Soms is het belangrijk de juiste uitspraak te gaan oefenen. Want als u deze woorden op de 

Nederlandse manier uitspreekt, zegt u iets heel anders en dat kan wederom tot misverstanden 

leiden. Ik merk in mijn lessen vooral dat de toepassing van de umlaute nogal moeilijk is. Ook hier wil 

ik u veel uitleg besparen maar met voorbeeldzinnen laten zien wat er gebeurt als u bepaalde woorden 

niet duidelijk uitspreekt.

U - Ü

De Duitse letter u wordt meestal uitgesproken dan een oe net als in het woord koe.

De Duitse letter ü wordt uitgesproken als de Nederlandse letter u.

Tip: probeer dit eerst duidelijk te oefenen en hardop uit te spreken, vooral bij volgende woorden is het 

belangrijk om het verschil te weten.

Kijk maar naar de voorbeelden, ziet u het verschil in betekenis van wurde en würde?

Die Rechnung wurde bezahlt. - De factuur werd betaald (verleden tijd).

Er sagte, dass die Rechnung bezahlt würde. - Hij zei dat de factuur betaald zou worden (aanvoegende 

wijs).

Ich wurde gestern angerufen – Ik werd gisteren gebeld.

Ich würde angerufen – bestaat niet

Ich würde anrufen – Ik zou bellen.
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Uitspraakoefening:

 � Die Küche – keuken

 � Der Kuchen – gebak

 � kucken – kijken

Ik hoor nog regelmatig mensen zeggen: Haben Sie Küchen? En eigenlijk willen ze een lekker stuk 

gebak… Maak er een spelletje van: Haben Sie Kuchen? Kleinen Augenblick, ich gehe mal in die Küche 

und kucke nach ;-)

A - Ä

hätte – hatte

ä spreekt u uit als ee (zoals in heen - voorbeeld: Mädchen) of e (zoals in schep – voorbeeld: sie lässt).

Kijk maar naar de voorbeelden, ziet u het verschil in betekenis van hatten en hätten?

Ich hatte gestern keine Zeit. – Ik had gisteren geen tijd (verleden tijd).

Ich hätte gerne etwas mehr Zeit für Sie, aber leider muss ich jetzt gehen. – Ik had graag iets meer tijd 

voor u maar helaas moet ik nu gaan (aanvoegende wijs).

Hätten Sie heute Zeit für mich? – Zou u vandaag tijd voor mij hebben?

Hätten Sie einen Prospekt für mich? – Beleefdheidsvorm van: Haben Sie einen Prospekt für mich?

 � Der Zug hatte Verspätung. – De trein had vertraging.

 � Der Zug hätte Verspätung. - De trein zou te laat zijn.
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0 – Ö

ö spreek je uit als eu, zoals in Größe

Bij het woord ‘schon’ komt soms iets verwarring op. Spreek je dit namelijk met een umlaut uit, dan wordt 

het‚ schön‘ en dat betekent ‘mooi‘.

Schon of schön

 � Schon – al

 � Schön – mooi

Voorbeelden:

 � Haben Sie die Rechnung schon bezahlt? 

 � Gibt es schon ein neues Prospekt?

 � Müssen Sie schon gehen?
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En dan nog de naamvallen
Voor de duidelijkheid: de naamvallen zijn niet belangrijk om u verstaanbaar te maken. Sommige 

woorden en zinnen komen echter vaak voor in de zakelijk taal. Als u deze uit uw hoofd leert, hebt 

u in deze gevallen de juiste naamval, zonder erover na te moeten denken. Ik geef hier enkele 

voorbeelden.

1. Danken (danken +3e naamval)

 � Ik hoor vaak: Ich danke Sie.

 � Zo zegt u het: Ich danke Ihnen.

2. Helfen (+3e naamval)

 � Ik hoor vaak: Kann ich Sie helfen?

 � Zo zegt u het: Kann ich Ihnen helfen? 

3. Für mich (für altijd +4e naamval = für mich/ für Sie)

 � Ik hoor vaak: Haben Sie einen Prospekt für mir.

 � Zo zegt u het: Haben Sie einen Prospekt für mich? (Ja, ich habe hier einen neuen Prospekt für 

Sie.

4. Von mir/Ihnen (von altijd +3e naamval)

 � Ik hoor vaak: Darf ich einen Prospekt von Sie bekommen?

 � Zo zegt u het: Darf ich einen Prospekt von Ihnen bekommen?
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Over Alexandra Koch training & vertaling

Ik hoop dat u met dit e-book gemakkelijker (en beter) Duits spreekt. Er zullen ongetwijfeld nog genoeg 

voorbeelden ontbreken, zo’n lijst is eigenlijk nooit af. Misschien kan ik u motiveren om uw eigen lijst aan 

te vullen. Welke zinnen gebruikt u vaak?

Met mijn bedrijf help ik ondernemers en medewerkers hun zakelijke Duitse taal te professionaliseren. 

Denk hierbij aan individuele of groepstrainingen, maar ook aan kortere workshops. De klant staat 

centraal met zijn voorkennis en leerdoel, samen bespreken wij hoe een optimale training eruit kan zien.

In mijn aanpak lijk ik op een trainingsacteur. Ter plekke improviseren op praktijksituaties levert heel 

veel op. Je moet het dóen. Dat betekent: liever spreken dan grammatica uitpluizen met een boek. Doe 

de dingen die u sowieso doet, maar dan een keer in het Duits. En in een plezierige sfeer. Ik help u te 

durven, te doen en uw fouten te herkennen. Aan u of u dan wilt corrigeren of loslaten.

Laat de klant spreken

“Ik heb de lessen ervaren als direct bruikbaar en toegepast op de praktijk. De instructies waren 

helder, de begeleiding was grondig en vragen werden snel beantwoord. Er heerste een prettige sfeer 

gedurende de cursus. Kortom voor elke professional, die Duits in zijn pakket heeft of wil, een aanrader.”

“Niet alleen het Duits als taal maar misschien even belangrijk: de Duitse normen en waarden. Tijdens 

de cursus al complimenten gehad van mijn Duitse klanten. Met engelengeduld en vakkundigheid heeft 

Alexandra ons veel bijgebracht.”
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