
Mini woordenboek: Nederlands- Spaans 

 
Groeten 
Goedemorgen!  Buenos días! 
Goedendag!   Buenas tardes! 
Goedenavond!   Buenas noches! 
Tot ziens!  Hasta luego!/ Adiós! 
Hartelijk dank!  Muchas gracias! 

….alstublieft!  Por favor! 
Graag gedaan!  De nada! 
Pardon!  Disculpe!/Perdón! 
Het spijt me!  Lo siento mucho! 
Ja/nee   si/no 

 
Vragen 
Wanneer?/Waar? Cuándo?/ Dónde? 
Hoe?/Hoeveel?  Cómo?/ Cuánto? 
Wie?/Wat?  Quién?/Qué? 

Waarom?  Por qué? 
Waar is…?  Dónde está…? 

 
Persoonlijk 
Mijn naam is…     Mi nombre es… 
Ik heet…  Me llamo… 
Ik spreek geen/ een  No/ Solo poco hablo  
beetje Spaans   español 
Langzaam praten Despacio por favor 
alstublieft 

Spreekt u Nederlands/  Habla usted    
Engels?   alemán/inglés? 
Ik heb het niet   (No) Etendí 
begrepen 
Ik kan niet  No puedo 

 
In het kort 
Hier/ er   aquí/allí 
Rechts/ links  a la derecha/ a la   
   izquierda 
Rechtdoor  derecho 
Boven/ onder  arriba/ abajo 

Voor/ achter/ naast delante de/ detrás de/ 
al lado de 

Vandaag  hoy 
Morgen  Mañana 

 
Tijdsaanduiding 
Minuut   minuto 
Uur   hora 
Dag   día 
Week   semana 
Maand   mes 
Jaar   año 
Maandag  Lunes 
Dinsdag  Martes 
Woensdag  Miércoles 

Donderdag  Jueves 
Vrijdag   Viernes 
Zaterdag  Sábado 
Zondag   Domingo 
Ieder uur  cada hora 
Dagelijks  cotidiano 
Hoe laat is het?  Que hora es? 
Het is een uur…  Es la una… 
Het is twee uur… Son las dos… 

 
In het restaurant 
Eten/ drinken  comer/ tomar 
Drankje   bebida 
Middageten  almuerzo 
Avondeten  cena 
Ober/ kelner  señor/mesonero 
Menukaart  carta 
Rekening  cuenta 
Bord/glas/beker Plato/vaso/tasa 

Mes/vork/lepel  cuchillo/ tenedor /    
                                           cuchara 
Gekookt  cocido 
Gebakken  frito 
Gegrild   a la parilla 
Waar is een goed  Dónde hay por aquí un  
restaurant in de  buen restaurante? 
buurt?   
 



De kaart alstublieft Por favor, la carta 
Wat raadt u mij  Qué me recomienda? 
aan?  
Heeft u…?  Tienen…? 
…Vegetarische   ...comida vegetariana? 
gerechten? 

Ik wil…   Quiero… 
Kunt u mij alstublieft… Por favor, tráigame… 
Dat heb ik niet besteld No pedí esto 
Ik wil betalen  Quisiera pagar 
 

 
Eten en drinken 
Alcohol   alcohol 
Bier   la cerveza 
Brood   el pan 
Broodje  el panecillo 
Boter   la mantequilla 
Suikerziekte  el diabetic 
Ei   el huevo 
IJs (blokje)  el cubitode de hielo 
Eten   la comida 
Azijn   el vinagre 
Vet   la grasa 
Fles   la botella 
Vlees   la carne 
Vers   fresco 
Gabak   las pastas 
Groenten  la verdure 
Gerecht  el plato 
Specerijen  la especia 
Glas (water)  el vaso 
Glas (wijn)  la copa 
Bot   la espina 
Hamburger  la hamburguesa 
Hoofdgerecht  el segundo plato 
Heet   caliente 
Kinderstoel  la silla para niños 
Honing   la miel 
Koffie   el café 
Cafeïnevrij  el café descafeinado 
Zwart   el café solo 
Met melk  el café con leche 
Chocolade  el chocolate 
Koud   frío 
Kamillethee  la manzanilla 
Karaf   la jarra 
Kaas   el queso 
De bar   el bar 
 

 
 
Knoflook  el ajo 
Kurkentrekker   el sacacorchos 
Kruiden   las hierbas 
Taart   el pastel 
Tortilla   la tortilla 
Margarine  la margarina 
Jam   la mermelada 
Mayonnaise  la mayonesa 
Melk   la leche 
Fruit   la fruta 
Olie   el aceite 
olijven   las aceitunas 
Peper   la pimienta 
Pepermunt  la menta 
Champignons  las setas 
Portie   la ración 
Proberen  probar 
Reserveren  reservar 
Room   la nata 
Salade   la ensalada 
Zout   la sal 
Gekruid  picante 
Ham   el jamón 
Mosterd  la mostaza 
Servet   la servilleta 
Saus   la salsa 
Rietje   la pajita 
Soep   la sopa 
Zoet   dulce 
Thee   el té 
Toilet   los servicios 
Fooi   la propina 
Water   el agua 
Wijn   el vino 
Witbrood  el pan blanco 
Suiker   el azúcar 
Ui   la cebolla

 
Tellen 
0   cero 
1   uno 
2   dos 
3   tres 
4   cuatro 

5   cinco 
6   seis 
7   siete 
8   ocho 
9   nueve 



10   diez 
20   veinte 
30   treinta 
40   cuarenta 
50   cincuenta 
60   sesenta 

70   setenta 
80   ochenta 
90   noventa 
100   cien 
1000   mil 

 
Geldzaken 
Geld   dinero 
Rekening  billete 
Kleingeld   sencillo 
Wisselkantoor  casa de cambio 
Bank   banco 
Reischeque  cheques de viajero 

Waar kan ik geld Dónde podría cambiar  
wisselen?   dinero? 
Hoeveel zijn de  A cuánto asciende el  
kosten?          porte? 
  

 
Overnachten 
Waar kan ik een kamer huren?    Dónde se pueden alquilar habitaciones? 
Weet u waar ik hier een kamer kan vinden?  Sabe usted dónde puedo encontrar una  
       Habitación? 
Ik zoek een verblijf…     Busco un alojamiento… 
Hoeveel kost het (ongeveer)?    Cuánto cuesta (aproximadamente)? 
Is het ver van hier?     Está lejos de aquí? 
Hoe kom ik er?      Cómo llego alí? 
Kunt u mij de weg wijzen?    Puede dibujarme el camino? 
Ik heb hier een kamer geboekt    Tengo una habitación reservada aquí 
Hier is mijn bevestiging     Aquí tiene mi confirmación 
Heeft u een tweepersoonskamer/ eenpersoons- Tienen alguna habitación doble/ individual  
Kamer vrij?      libre…? 
Heeft u nog een kamer vrij?    No tienen otra habitación? 
Heeft u nog een goedkopere kamer?   No tienen una habitación más barata? 
Ik vind het goed. Ik neem het.    Me gusta mucho. Me quedo con ella. 
De sleutel van de kamer alstublieft…   Por favor, la llave de la habitación… 
Kan ik bij u geld omwisselen?    Me podría cambiar dinero? 
Kunt u mij om …. uur wakker maken?   Por favor, despiérteme a las… 
Wij vertrekken morgen     Mañana salimos 
Kunt u alstublieft de rekening opmaken?  Prepare la cuenta, por favor 
Kunt u een taxi bellen?     Por favor, llame un taxi 
 
In geval van nood 
Arts/ tandarts      médico/ dentista 
Ziekenhuis      hospital/ clínica 
Apotheek      farmacia 
Medicijnen      remedios 
Pleister/ verband     curita/ vendaje 
Tabletten      pastillas 
Zalf       pomada 
Ik heb … pijn      Tengo dolores de… 
Hoofd-/nek-/tand-/buik-    Dolor de cabeza/ garganta/ 
Pijn       barriga/muelas 
Koorts       fiebre 
Misselijkheid/ diarree     nauseas/ diarrea 
Verwonding      lesión 



Slangenbeet      mordedura de serpiente 
Bel snel een arts!     Llame rápido a un medico! 
Ik ben ziek      Estoy enfermo/a 
Ik voel me ziek      Me siento mal 
Ik ben … maanden zwanger    Estoy embarazada de … meses 
Ik ben (erg) verkouden     Estoy (muy) resfriado/ resfriada 
Ik ben allergisch voor…     Soy alérgico/ alérgica a la… 
 
Waar is het dichtstbijzijnde    Dónde está el puesto de policía más cercano? 
Politiebureau?  
Ik wil aangifte doen van…    Quiero denunciar… 
Een diefstal      un robo 
Een overval      un atraco 
Een ongeval      un accidente 
   


