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5.6 Een formele brief schrijven 

VOORBEELD FORMELE BRIEF 

CD Hoevenstraat 117 

5721 VG Asten 

The Netherlands 

@ 12th January, 20 .. (ofonder3) 

® Wellington Campsite 

Oxford, OX1 2JD 
United Kingdom 

© Dear Sir /Madam, 

® I would like to apply for the position of full time tennis coach, advertised in 

the March edition of UK summer jobs. 

I feel I am qualified for the position. In the Netherlands I am a B-player. 

I have had two years' experience as an assistant tennis coach. I am a 

sociable and friendly person. I think it would be great to give tennis 

lessons to holiday-makers at your campsite. I love working with both 

young people and adults. 

A position with your club would give me the opportunity to improve my 

English and, hopefully, allow me to have a holiday abroad that I can afford. 

I have enclosed a CV of my qualifications and experience. 

I look forward to hearing from you. 

@ Yours faithfully, 

(handtekening) 

Rebecca van der Laan 

Begin alle onderdelen van je brief links, gebruik geen inspringingen. 

CD Schrijf je eigen adres zonder je naam. 

Als je je brief naar het buiten land stuurt, schrijf jeer ook The Netherlands onder. 
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@ Een datum kan op verschillende manieren geschreven warden: 

12th January, 2016 12 January 2016 

January 12th 2016 January 12, 2016 

Let op! 
Namen van maanden schrijf je altijd met hoofdletter. Schrijf nooit alleen getallen in 

een formele brief. 

De datum kan op twee plaatsen: tussen jouw adres en de naam en adres van de 

geadresseerde of onder deze twee adressen. 

® Onder of boven de datum sch rijf je naam en adres van de persoon of het bedrijf aan 

wie de brief gericht is. Daaronder de naam van het land als het een buitenlands 

adres is. 

© Als je de naam van de persoon kent, kun je de aanhef als volgt schrijven: 

Dear Mr Drummond, 

Dear Mrs Drummond, (als ze getrouwd of weduwe is) 

Dear Miss Drummond, (als ze ongetrouwd is) 

Dear Ms Drummond, (als je niet weet of ze getrouwd is) 

In Brits-Engels gebruiken we geen punt na Mr, Mrs, Miss, of Ms. 

Als je de naam niet weet schrijf je: 

Dear Sir/Madam, 

Dear Sir, 

Dear Madam, 

Dear Sirs, 

® Verdeel de inhoud van de brief in alinea's met daartussen witregels. 

In een eerste alinea benoem je meestal het doel van je brief: je verwijst 

bijvoorbeeld naar een vorige brief of een advertentie of situatie. Gebruik een 

nieuwe alinea als je een nieuw aspect behandelt. De laatste alinea is een afsluiting, 

conclusie, suggestie, voorstel of vraag om een reactie. 

Gebruik geen samentrekkingen (I'm, you've, they're) maar schrijf 

werkwoordsvormen voluit. Dus: I am, you have, they are. 

Gebruik bij het onderwerp passende expressions. 

@ Je kunt de brief afsluiten met: 

Yours faithfully, (als je in de aanhef Dear Sir(s) of Dear Madam hebt staan) 

Yours sincerely, (als je de naam kent en hebt gebruikt in de aanhef) 

Daaronder je handtekening en onder je handtekening je volledige naam. 
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5.11 Een informele brief schrijven 

VOORBEELD INFORMELE BRIEF 

CD H oevenstraat 11 7 
5721 VG Asten 

The Netherlands 

@ 12th January, 2017 (of onder 3) 

® Dear Jennifer, 

© I hope everything is fine with you, your dad, your mum and those funny 
little brothers of yours. I'm just fine and so is the rest of the family. 

My sister Ellis has just got married to Mitchel. Mitchel is a very nice guy. 
They haven't got a house of their own yet, because they first want to travel 

the world. For now they are renting a small apartment in the city of 
Eindhoven. The reason I'm so happy is that Ellis's old bedroom has now 

become mine! It's a big room! 

In your last letter you wrote me that you wanted to take up pole fitness? 

The simple act of climbing a pole seems like an incredible display of 
strength to me. It must be a fun way to get in shape, but I stick to yoga. 

I really hope you'll write me soon. 

® Kind regards, 

Rebecca 

Begin alle onderdelen van je brief links, gebruik geen inspringingen. 

CD Schrijf je eigen adres zonder je naam. 

Als je je brief naar het buiten land stuurt, schrijf jeer ook The Netherlands onder. 

@ Een datum kan op verschillende manieren geschreven warden: 

12th January, 2016 12 January 2016 

January 12th 2016 January 12, 2016 

Let op! 
Namen van maanden schrijf je altijd met een hoofdletter. Let opals je getallen 

gebruikt in een informele brief; dat kan verwarring geven! 

Bijvoorbeeld: 12/01/2016 = 12 januari in Europa, maar 1 december in Amerika. 

De datum kan op twee plaatsen: tussen jouw adres en de naam en adres van de 

geadresseerde of onder deze twee adressen. 

37 

VRL
Markering



38 STRATEGIEEN 

® Als je de naam van de persoon kent, kun je de aanhef als volgt schrijven: 

Dear Eric, I Dearest Diana, (bij een goede vriend I vriendin) 

Dear Mr Drummond, (a ls h ij getrouwd of ongetrouwd is) 

Dear Mrs Drummond, (als ze getrouwd of weduwe is) 

Dear Miss Drummond, (als ze ongetrouwd is) 

Dear Ms Drummond, (als je niet weet of ze getrouwd is) 

In Brits-Engels gebruiken we geen punt na Mr, Mrs, Miss, of Ms. 

Als je de naam niet weet schrijf je: 

Dear Sir, 

Dear Sir/Madam, 

Dear Madam, 

Dear Sirs, 

© Verdeel de inhoud van de brief in alinea's met daartussen witregels. 

Je mag samengetrokken vormen gebruiken, zoals: I'm, you've, they're. 

® Je kunt de brief afsluiten met: 
Yours, 

Best wishes, 

All the best, 

Kind regards, 

Love from (alleen bij hele goede vrienden) 

Hieronder schrijf je je volledige naam als je elkaar niet zo goed kent. Als je elkaar 

wet goed kent, volstaat het als je alleen je voornaam geeft. 
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