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Number Words & Phrases Dutch

1 How old are you? Hoe oud ben je?

2 I am 17 years old ik ben 17 jaar oud

3 I am 21 years old ik ben 21 jaar oud

4 I am 25 years old ik ben 25 jaar

5 I am  30 years old Ik ben 30 jaar oud

6 I am 34 years old ik ben 34 jaar oud

7 I am 35 years old ik ben 35 jaar oud

8 I am 39 years old Ik ben 39 jaar oud

9 What's your phone number? Wat is je telefoonnummer?

10 My phone number is... Mijn telefoonnummer is...

11 I live on the second floor. Ik woon op de tweede verdieping.

12 i live on the third floor. Ik woon op de derde verdieping.

13 You live on the fourth floor. U woont op de vierde verdieping.

14 We live on the fifth floor. We wonen op de vijfde verdieping.

15 Two plus two equals four Twee plus twee vier

16 Four minus two equals two. Vier min twee is twee.

17 Two times two equals four. Twee maal twee is vier.

18 Four divided by two equals 2. Vier gedeeld door twee gelijken 2.

19 What time is it? Hoe laat is het?

20 it's 5 o'clock. het is 5:00.
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21 It's 10 o'clock. Het is 10:00.

22 It's 10:30. Het is 10.30 uur.

23 It's 4:25. Het is 04:25.

24 How many apples do you have? Hoeveel appels heb je?

25 I have two apples. Ik heb twee appels.

26 I have five apples. Ik heb vijf appels.

27 How much is this? Hoeveel kost dit?

28 This is six dollars. Dit is zes dollar.

29 This is ten dollars. Dit is tien dollar.

30 one een

31 two twee

32 three drie

33 four vier

34 five vijf

35 six zes

36 seven zeven

37 eight acht

38 nine negen

39 ten tien

40 eleven elf

41 twelve twaalf
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42 thirteen dertien

43 fourteen veertien

44 fifteen vijftien

45 sixteen zestien

46 seventeen zeventien

47 eighteen achttien

48 nineteen negentien

49 twenty twintig

50 thirty dertig

51 fourty veertig

52 fifty vijftig

53 sixty zestig

54 seventy zeventig

55 eighty tachtig

56 ninety negentig

57 one hundred honderd

58 one thousand duizend

59 ten thousand tien duizend

60 hundred thousand Honderdduizend

61 million miljoen


