
7.2 De persoonlijke brief 

1 9110 Sunset Blvd. 

Los An eles CA 90069 

United States of America 

2 25 Ma 2013

3 Dear Suzanne 

4 How's life? lt seems like 

aqes 

since we last met. Have 

you 12assed our 

fina/ exams? 

I real/ ho e so. 

Guess what? 

My_ 

mother is 

qoinq 

to Holland for business in three weeks' time. She'll be in 

Hilversum for a week and she asked me if I wanted to 

join 

her. I first said no, because I wasn't 

toa hot on 

spendinq 

a week with 

my 

mum in a Hilversum hotel. But then I 

thouqht why 

not 

travel with her to Holland and 

spend 

a few 

days 

at 

your 

/ace. You once told me Utrecht is 

cool in summer, so naw is the time for me to find out. Is it 

okay_ 

if I come over on June 16? 

I reckon we could have a 

qreat 

time, even 

though 

it's on/ for a week. 

lf 

ou'I/ 

have me 

12Jease 

let me know as soon as 

12ossible, 

cos' I don't have much time /eft to 

arranqe thinqs. 

See 

you. 

s Love 

Ja mie 



1 Hier schrijf jeje eigen adres, maar N IET je naam. Als je een brief naar het buitenland stuurt, 
zet je voor de postcode de afkorting  van je land (NL 7329 BZ), ook de naam van je land 
wordt vermeld. (The Netherlands) 

2 De datum kan ook op de volgende manieren geschreven worden: 
25 June 2013 
25th June 2013 
June 25, 2013 
June 25th, 2013 

3 De meeste brieven in het Engels, persoonl ijk of formeel, beginnen met Dear " ., . Wanneer 
je iemand erg aardig vindt kun je ook beginnen met My dear Suzanne, of Dearest Suzanne ". 

4 Vaak bestaat een brief u it drie al inea's. 
- a l inea 1 In leiding (lntroduction) 

Een paar nuttige zinnen: Hel/o, how are you? 

How are you doing? 

How's your family? 

Thanks a lot for the letter you sent me last week. 

l'm fine. 
Jf J hadn't been so busy, I would have written you a lot sooner. 

- al inea 2 Het onderwerp van de brief (body of the letter) 

I n  dit deel schrijf je de hoofdboodschap of je vraag. Als je meer dan één onderwerp hebt 
zul je waarschijnl ijk meer al inea's nodig hebben. 

- al inea 3 Afsluiting (Conc/usion) 

Een paar nuttige zinnen: J hope to hear from you soon. 

Write back soon. 

l 'm looking forward to seeing you again. 

See you in August. 

Give my love to your family 

s Hier zijn verschi l lende mogelijkheden: 
Yours, - Regards, - Kind regards, - Best wishes, - Take care, - Love, - Lots of love, -
Hugs and kisses, - XXX, - (maar N IET: greetings) 

Hieronder schrijf je je voornaam. 
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7.3 De formele brief 

Er zijn vele soorten formele brieven, zoals een brief met een klacht, brieven d ie om informatie 
vragen en soll icitatiebrieven. De lay-out van een formele brief kan ook verschil len. Hieronder 
volgt een voorbeeld. I n  de katernen kun je afwijkende vormen vinden. 

1a  Heemradenlaan 125 
NL 7329 BZ Apeldoorn 
The Netherlands 

1b Windsor Safari Park 
Winkfield Road 
Windsor SL4 4AY 
Great Britain 

2 29 May, 2013 

3 Dear Sir / Madam, 

4 1 would l ike to app ly for the job of waitress at Windsor Safari Park restaurant, as advertised in The Guardian

of 28 May. 

1 am 17 and 1 am taking my finals next month. Before 1 go on to a college of higher education 1 would l ike to 
live and work abroad for a  year. The job in your restaurant seems very interesting to me because 1 like to 
work among people and, apart from that, 1 am fond of ani mals. 
1 enclose a copy of my curriculum vitae. 

1 look forward to an invitation for an interview at Windsor Safari Park. 1 wil l  be available from 17 June. 

5 Yours faithful ly, 

El len van Berkum 

6 End.: 1 



4 In de meeste sol licitatiebrieven gebruik je niet meer dan drie al inea's 
- al inea 1 In leiding (Jntroduction) 

een paar nuttige zinnen: J saw your advertisement in the (naam van de krant of het 
tijdschrift) of (datum) 
I read in your advertisement in the (naam van de krant of het 
tijdschrift) of (datum) that you require a . . .  

- al inea 2 Het onderwerp van de brief (body of the letter) 
I n  dit deel van de brief schrijf je iets over jezelf en leg je uit waarom je in de baan 
geïnteresseerd bent. 
een paar nuttige zinnen: I have always been interested in . . .  

I speak English and German wel/. 

I am computer literate. 
- al inea 3 Afslu iting (Conc/usion) 

een paar nuttige zinnen: I am available for an interview every week in the afternoon. 

I hope to hear from you soon. 

I am looking forward to hearing from you. 

5 Wanneer je de brief begint met Dear Sir / Madam, Dear Sir of Dear Madam, dan sluit je af 
met Yours faithfully, (plus je vol ledige naam) 

Wanneer je de naam weet van de persoon naar wie je schrijft, dan s lu it je de brief af met 
Yours sincerely, (plus je vol ledige naam) 

6 Wanneer je een ingevuld  formul ier, een rekening of je cv of iets dergelijks bijvoegt, dan 
schrijf je End. gevolgd door een getal dat het aantal bijgevoegde stukken aangeeft. 

Houd de volgende richtlijnen aan wanneer je een formele brief schrijft: 

1 Wees beleefd. Je wilt meestal iets bereiken wanneer je een soll icitatiebrief schrijft, of een 
klacht of een brief waarin je om informatie vraagt. Wanneer je de lezer vanaf het begin 
irriteert door te persoonl ij k  te worden of te onbeleefd, bereik je waarschijnl ijk je doel niet 
(een baan, een vergoeding of de gewenste informatie). Gebruik woorden en uitdrukkingen 
a ls: 
I would like to apply for the job. {NIET want) 

Could you send me information about . . .  {NIET can) 

1 think you should offer some kind of compensation. {NIET have to, must) 

2 Gebruik geen samentrekkingen (contractions). Schrijf dus :  
I would like (in plaats van / 'd like) 

She does not { in plaats van she doesn't) 

He is not (in plaats van he isn 't) 

3 Schrijf je brief zo mogelijk met gebruik van een tekstverwerker. Gebruik de 
spel l ingscorrectie, en bewaar je brief in een aparte map. 

1a Hier schrijf je je eigen adres, maar NIET je naam. Als je een brief naar het buiten land 
stuurt, zet je ook de naam van je land erbij (Holland, ofThe Netherlands) 

b Hier schrijf je de naam en het adres van de mensen naar wie je schrijft. Dit is hetzelfde 
adres wat ook op de enveloppe komt te staan. 

2 De datum kan ook op de volgende manieren geschreven worden: 
29 May2013 

29th May 2013 

May 29, 2013 

May 29th, 2013 

3 Als je niet weet of degene naar wie je schrijft een man of een vrouw is, schrijf je: 
Dear Sir/ Madam, 

Als je al leen de naam niet weet, schrijf je: Dear Sir, Dear Madam, 
Als je de naam weet, begin je met: Dear Mr jacobson, 

Dear Mrs Phytian, 

Dear Ms Grover, 

Mrs gebruik je voor getrouwde vrouwen; Ms betekent dat je niet weet of de vrouw 
getrouwd is of n iet. Tegenwoordig wordt Ms vaak in zakelijke brieven gebruikt in plaats 
van Mrs. 
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