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Staying at a hotel
Here are a few sentences and questions which can be useful when sta-
ying at a hotel. Find the correct translations:

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Incheckbalie checking in

1 Ik heb een eenpersoonskamer/tweeper-
soonskamer gereserveerd. I´d like a non-smoking room.

2 Is roken op de kamer toegestaan? By when must I have checked out on 
the day of my departure?

3 Ik wil graag een niet-rokerskamer. Where is the nearest internet café?

4 We hebben een kinderbed nodig. Is smoking permitted in the room?

5 Heeft de kamer een douche / bad? I´ve made a reservation for a single/
double room.

6 Hoe laat moet ik de kamer op de dag van 
vertrek verlaten. We need a crib.

7 Waar is het dichtstbijzijnde internetca-
fé? Does the room have a shower/bath?

Speciale wensen additional requests

1 Kunt u het ontbijt op de kamer ser-
veren? Could I have another pillow, please?

2 Mag ik alsjeblieft nog een kussen? How can I turn off the air 
conditioning?

3 Ik zou graag wat extra handdoeken wil-
len hebben.

Could I have room service in the mor-
nig?

4 Ik zou graag een warme deken willen 
hebben. Have you got a swimming pool?

5 Kunt u me alstublieft om acht uur wak-
ker maken? I would like some extra towels, please.

6 Hoe kan ik de airco uitschakelen? Could I have an extra blanket, please?

7 Ik heb verbandmateriaal/pleister nodig. I would like a warm blanket, please.

8 Kunt u alstublieft kaarten voor deze 
show reserveren?

Could I have a wake up call at 8 o´clock, 
please?

9 Hebt u een zwembad? Could I have a hairdryer, please?

10 Kan ik alsjeblieft een haardroger krijgen? I need bandages/plasters.

11 Kan ik alstublieft een extra deken 
krijgen?

Could you book us some tickets for this 
performance, please?
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Ontbijt in het hotel Breakfast in the hotel

1 Tot hoe laat wordt het ontbijt geserveerd? Where are the spoons?

2 Waar is de ontbijtzaal? Have you got any sweetener?

3 Ik wil graag een decafé koffi e hebben. Could I have some more tea/juice, 
please?

4 Kan ik alstublieft nog wat meer thee / 
sap krijgen?

I would like a boiled egg/scrambled 
egg/fried egg, please.

5 Ik wil graag een gekookt ei / roerei / 
gebakken ei. I would like some decaf coffee, please.

6 Waar zijn de lepels? For how long do you serve breakfast?

7 Hebt u zoetstof? Where is the breakfast room?

Klachten complaints

1 De kluis werkt niet! My keycard doesn´t work.

2 De kamer is niet schoon! The toilet in my room is blocked.

3 Mijn sleutelkaart werkt niet! The room is not clean!

4 Het toilet in mijn kamer is verstopt. I cannot turn on/off the air conditio-
ning.

5 Ik kan de airconditioner niet in- / 
uitschakelen. The blanket is not clean!

6 De televisie doet het niet. The television doesn‘t work.

7 De deken is niet schoon! The safe doesn´t work!

Check-out checking out

1 Ik zou graag de rekening willen hebben, alstublieft. I didn´t have anything from the minibar.

2 Ik wil graag contant te betalen. Where is the next bus stop?

3 Kan ik alstublieft met de creditcard betalen? I need a receipt, please.

4 Kunt u alstublieft een taxi voor naar de 
luchthaven bestellen.

Could you take my luggage to my car, 
please?

5 Ik had niets uit de minibar. Could I pay with credit card, please?

6 Waar is de dichtstbijzijnde geldautomaat? I would like to pay in cash.

7 Waar is de dichtstbijzijnde bushalte? Where is the nearest ATM?

8 Hoe kom ik het snelste bij het station? Could you call me a taxi to the airport, 
please?

9 Brengt u alstublieft mijn bagage naar 
mijn auto.

What is the quickest way to the sta-
tion?


