
 
 
 
 
Les 7: Waar gaan we naartoe? 
 
Track 33 
5 Ik heb me vergist. 
 
♦ Hotel De Spaander. Met Natasja. 
◊ Eric de Boer hier. Neemt u me niet kwalijk, ik heb net een kamer bij u geboekt via 

het internet en daarbij heb ik een fout gemaakt. 
♦ Geen probleem, meneer. Wat was uw naam ook alweer? 
◊ De Boer, Eric. 
♦ O ja, ik heb uw reservering voor me. Wat wilt u veranderen? 
◊ Nou, ik heb de verkeerde datum voor ons vertrek aangegeven. We vertrekken al 

op 19 november. 
♦ Jawel, meneer. Dus slechts vier overnachtingen? 
◊ Ja. En dan nog iets. Ik ben vergeten in te vullen, dat wij een niet-rokerskamer en 

ook geen donzen dekbedden willen. Ik heb een stofallergie. 
♦ stofallergie ... Verder nog iets? 
◊ Nee, dat is alles. 
♦ Goed, ik herhaal even. Aankomst op vijftien november, vertrek negentien 

november. Standaard niet-rokerskamer met ontbijt, geen donzen dekbedden. En u 
huurt een parkeerplaats. Klopt dat? 

◊ Ja, dat klopt. 
♦ Ik heb alle veranderingen genoteerd, ik stuur u nog een mailtje ter bevestiging. 
◊ Dankuwel. 
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Les 7: Waar gaan we naartoe? 
 
Track 34 
8 Het spijt me! 
 
♦ Receptie. Met Natasja. 
◊ Eric de Boer hier. Kamer zesendertig. Sorry, maar ik heb een paar vragen. 
♦ Vraagt u maar, meneer. Is uw kamer misschien een beetje lawaaierig? Het gaat 

niet meer lang duren, de reparaties zijn tegen de middag klaar. 
◊ Nee, nee, ik heb geen last van het lawaai. Maar wat ik wil vragen: ten eerste, zijn 

er geen Duitse zenders op de televisie? En ten tweede ... 
♦ Inderdaad, meneer, Duitse zenders zijn er op het moment niet. De kabel doet het 

niet, het spijt me. 
◊ Wat jammer. Maar mijn tweede vraag nog: kunt u mij een paar kussens brengen? 
♦ Zeker meneer, maar pas over enkele minuten, ik sta hier namelijk alleen aan de 

receptie, maar mijn collega gaat dadelijk een paar kussens halen. 
◊ Dat is in orde, mevrouw. Dank u wel. 
♦ Graag gedaan, meneer. Nog een prettige dag verder. 
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