
Telefoneren gesprek 2 - Ilse Ligthart – MM2A 

 

Ilse maakt notities gedurende het gesprek 

Maak notities  

Zorg ervoor dat je pen en papier bij de hand hebt, zodat je tijdens het gesprek 

aantekeningen kunt maken. Noteer altijd: 

• de datum en tijd van het telefoongesprek 

• de naam van degene die opbelt en de organisatienaam  

• het telefoonnummer van de beller • de reden van het telefoongesprek • de inhoud van het 

telefoongesprek  

 

Lois (belt de Xenos) 

Ilse: (Neemt op) Goedemorgen, Xenos u spreekt met Ilse Ligthart waarmee kan ik u van 

dienst zijn? 

Lois: Goedemorgen, u spreekt met Lois Naber. Ik bel voor een probleem met de bestelling 

die ik heb geplaatst. 

Ilse: Oh, wat vervelend. Wat is uw probleem? 

Lois: Ik heb deze week twee kussens besteld in de kleur roze alleen heb ik ze in het geel 

binnengekregen.  

Ilse: Wat vervelend. Ik ga het even kijken of ik u door kan verbinden naar het hoofdkantoor. 

Vind u het goed als ik u even in de wacht zet? 

Lois: Ja is goed! Dank u wel! 

Ilse: (probeert contact te leggen met het hoofdkantoor, alleen is de juist persoon niet 

aanwezig) 

Ilse: Mevrouw Naber, bedankt voor het wachten. Mijn collega die hierover gaat, is vandaag 

helaas niet aanwezig. Vind u het goed als ik uw gegevens noteer zodat ik er een melding 

van kan maken. Dan legt mijn collega zo snel mogelijk contact met u. 

Lois: Ja dat is prima! 

Ilse: Hoe is uw naam ook alweer? 

Lois: Lois Naber 

Ilse: Spel ik uw voornaam als de  

L van Lima 

O van Oscar 

I van India 

En de S van Sierra? 

Lois: Ja! Dat klopt helemaal! 

Ilse: Wat is uw telefoonnummer? 



Lois: 06 22647428 

Ilse: En zou ik als laatste uw e-mail mogen noteren? 

Lois: Natuurlijk, mijn e-mail is loiselisanaber@cloud.com 

Ilse: Dank u wel. Ik geef uw gegevens door met daarbij de boodschap van de verkeerde 

kleur kussens. U wordt dan gebeld door Clara.  

Lois: Is goed! 

Ilse: Heeft u verder nog vragen? 

Lois: Nee eigenlijk niet. Heel erg bedankt voor de moeite! 

Ilse: Dank u wel voor de interesse, mevrouw Naber. Ik wens u nog een prettige dag. 

Lois: Hetzelfde! Tot ziens! 

Ilse: Tot Ziens! 

 

 

 
 
 


