
Viajar
Compras

Compras - Básico
português holandês
Você tem ___? Heeft u ___?

Pedindo por um item específico

Onde eu encontro ___? Waar kan ik ___ vinden?
Perguntando sobre a localização de um item específico

Quanto custa isso? Hoeveel kost het?
Perguntando sobre o preço de um item específico

Você tem alguma coisa mais barata? Heeft u iets goedkopers?
Perguntando por um item mais barato

Que horas você abre/fecha? Hoe laat opent/sluit u?
Perguntando sobre os horários em que a loja abre ou fecha

Estou apenas olhando. Ik kijk even rond.
Informando ao vendedor que você está apenas olhando e não necessita de ajuda no momento

Eu vou levar. Ik wil het graag kopen.
Informando sua decisão de compra

Posso pagar com cartão de crédito? Kan ik met een creditcard betalen?
Perguntando se a loja aceita cartão de crédito

Você pode me dar o recibo, por favor? Mag ik de bon?
Pedindo pelo recibo

Você pode me dar uma sacola, por favor? Mag ik een tasje?
Pedindo por uma sacola

Eu gostaria de devolver isso. Ik wil dit graag retourneren.
Explicando que você deseja devolver determinado item

Compras - Roupas
português holandês
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Posso provar esta roupa, por favor? Kan ik dit passen alstublieft?

Perguntando se é possível provar uma roupa

Onde estão os provadores? Waar zijn de kleedkamers?
Perguntando pelos provadores

Você tem essa peça em ___? Heeft u deze in ___?
Perguntando por um tamanho específico de roupa

... tamanho menor? ... small?
Tamanho de roupa

... tamanho médio? ... medium?
Tamanho de roupa

... tamanho grande? ... large?
Tamanho de roupa

... tamanho extra grande? ... extra large?
Tamanho de roupa

Você tem esses sapatos em tamanho ___? Heeft u deze schoenen in maat ___?
Pedindo por um tamanho de sapato específico

É muito pequeno. Het is te klein.
Afirmando que a roupa é muito pequena

É muito grande. Het is te groot.
Afirmando que a roupa é muito grande

Fico bem nessa roupa? Staat dit me goed?
Pedindo opinião sobre como determinada roupa fica em você

Compras - Pechinchando
português holandês
Eu te darei _[quantia]_ por isto. Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.

Sugerindo um preço inicial
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Isso é muito caro! Dat is veel te duur!

Fazendo objeção a determinado preço porque é muito caro

Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar. Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Referindo a um preço mais barato em outra loja

_[quantia]_ é minha oferta final! _[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Definindo uma oferta final

Então eu não estou interessado/interessada. Dan hoeft het niet.
Demonstrando desinteresse

Vou para outra loja. Dan ga ik ergens anders heen.
Demonstrando desinteresse e ameaçando deixar o estabelecimento

Eu não posso pagar por isso! Dat kan ik niet betalen!
Fazendo objeção a determinado preço dizendo que você não tem dinheiro suficiente

Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu
vou levar.

Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem
het toch.

Aceitando o acordo com um fingido desapontamento
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