
LECON 2 : OP KANTOOR

1. Vocabulaire.

Verbes

bestaan  ……………………………… exister

bezoeken ………………………………  visiter

exporteren ………………………………  exporter

importeren ………………………………  importer

kopen ………………………………  acheter

leveren ………………………………  livrer

verkopen ………………………………  vendre

De-woorden

de agenda ……………………………… l'agenda

de baas  ………………………………  le patron 

de bezoeker  ………………………………  le visiteur

de kleren ………………………………  les habits

de koffie ……………………………… le café

de levering ……………………………… la livraison

de melk ……………………………… le lait

de printer ………………………………  l'imprimante

de stoel ……………………………… la chaise 

de suiker ………………………………  le sucre

Het-woorden

het bedrijf  ……………………………… l'entreprise

het bezoek ……………………………… la visite

het kantoor ………………………………  le bureau

het kantoorapparatuur ………………………………  le matériel de bureau

het kopje ………………………………  la tasse

Autres mots

dus ………………………………. donc

even ………………………………. un peu

………...



jong ………………………………  jeune

later ……………………………… plus tard

nog  ……………………………… encore

oud ………………………………  vieux

sinds ………………………………  depuis

zonder ………………………………  sans

Expressions

links van ……………………………… à gauche de 

rechts van ……………………………… à droite de

2. Texte.

Mevrouw Vandaele werkt bij de firma Belimport. De firma Belimport importeert en 

levert kleren uit China. De heer Dewit is de directeur van Belimport. Het bedrijf 

bestaat sinds 10 jaar. Op het bureau van mevrouw Vandaele staan een telefoon 

en een computer. Naast de telefoon staat een printer. De agenda van de heer Dewit

ligt ook op haar bureau. De heer Dewit is haar baas. Zijn bureau ligt links van het 

bureau van mevrouw Vandaele. Mevrouw Vandaele zit op een stoel achter haar 

bureau. Voor haar bureau staat een stoel voor de bezoekers. De heer Vanbeveren 

werkt voor de firma Kramer. Zijn firma verkoopt kantoorapparatuur.

………...



3. Réponds aux questions sur le texte.

1. Waar ligt het bureau van mevrouw Vandaele ?

Het bureau van mevrouw Vandaele ligt rechts van het bureau van de heer 

Dewit.

2. Waar staat de computer van mevrouw Vandaele ?

De computer van mevrouw Vandaele staat op haar bureau.

3. Waar staat de stoel voor de bezoekers ?

De stoel voor de bezoekers staat voor haar bureau.

4. Waar staat de telefoon van mevrouw Vandaele ?

Haar telefoon staat naast haar computer.

5. Waar ligt de agenda van meneer Dewit ?

Die ligt op het bureau van mevrouw Vandaele.

4. Dialogue.

Vertegenwoordiger : Goeiemorgen mevrouw Vandaele.

        Bonjour madame Vandaele.

Secretaresse : Dit is mijn kantoor. Gaat u zitten.

       Voici mon bureau. Assayez-vous.        

       Drinkt u een kopje koffie ?

       Buvez-vous une tasse de café ? 

Vertegenwoordiger : Ja, graag. Oui, volontiers.

Secretaresse : Hoe drinkt u uw koffie ?

       Comment buvez-vous votre café ?

Vertegenwoordiger : Met suiker en melk, alstublieft.

        Avec du sucre et du lait, s’il vous plaît.

Even later.         Un peu plus tard.

Secretaresse : Hier is uw koffie.

       Voici votre café.

………...



Vertegenwoordiger : Dank u wel, mevrouw.

        Merci bien, madame.

Secretaresse : U bent dus de vertegenwoordiger van de firma Kramer.

       Vous êtes donc le représentant de la firme Kramer. 

Vertegenwoordiger : Ja, onze firma verkoopt kantoorapparatuur.  

         Oui, notre firme vend du matériel de bureau.

Secretaresse : Ik ben de secretaresse van de heer Dewit.

       Je suis la secrétaire de monsieur Dewit. 

Vertegenwoordiger : En de firma Belimport importeert kleren ?

        Et la firme Belimport importe des vêtements ?

Secretaresse : Ja, we importeren kleren uit China.

                Oui, nous importons des vêtements de Chine.  

Vertegenwoordiger : Hoe oud is uw bedrijf ?

        Quel âge a votre entreprise ?

Secretaresse : Ons bedrijf is nog jong. Het bestaat sinds tien jaar.

       Notre entreprise est encore jeune. Elle existe depuis 10 ans.

5. Réponds aux questions avec des phrases complètes.

1. Hoe drinkt de heer Vanbeveren zijn koffie ?

Hij drinkt zijn koffie met melk en suiker.

2. Wat verkoopt de firma Kramer ?

De firma Kramer verkoopt kantoorapparatuur.

3. Voor wie werkt mevrouw Vandaele ?

Ze werkt voor de firma Belimport.

4. Wat doet de firma Belimport ?

Belimport importeert kleren uit China.

5. Sinds wanneer bestaat de firma Belimport ?

Belimport bestaat sinds tien jaar.

………...



6. Comment dire en néerlandais ?

1. Je suis le représentant de la firme Belimport.

Ik ben de vertegenwoordiger van de firma Belimport.

2. Une tasse de café sans lait et sans sucre s'il vous plaît.

Een kopje koffie zonder melk en zonder suiker alstublieft.

3. Nous exportons des vêtements vers la France.

We exporteren kleren naar Frankrijk.

4. Mon entreprise existe depuis vingt ans.

Mijn onderneming bestaat sinds twintig jaar.

5. Notre firme vend du matériel de bureau.

Onze firma verkoopt kantoorapparatuur.

7. Jouer oralement le petit dialogue.

Tu es secrétaire dans un bureau.

Un représentant arrive. Tu demandes s'il a un rendez-vous.

Tu le fais patienter, tu lui proposes de s'asseoir.

Tu demandes s'il désire une tasse de café.

Le représentant répond à tes questions.

………...


