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O que significa … em 
holandês? 

Wat betekent … in het Nederlands? 
	

	

	

	
O que significa Bem-vindo/a! em holandês? Welkom. 
O que significa sanitários em holandês?  
O que significa saída em holandês?  
O que significa elevador em holandês?  
O que significa Fora de uso/com defeito em holandês?  
O que significa termnal/garagem em holandês?  
O que significa fora de operação em holandês?  
O que significa Perigo em holandês?  
O que significa Área para fumantes em holandês?  
O que significa Proibido fumar em holandês?  
O que significa Cuidado com os degraus em 
holandês? 

 

O que significa Atenção com o vão! em holandês?  
O que significa Cuidado! Cão bravo em holandês?  
O que significa Cuidado! Crianças em holandês?  
O que significa Se beber não dirija em holandês?  
O que significa Somente pessoal autorizado em 
holandês? 

 

O que significa Mantenha a porta fechada! em 
holandês? 

 

O que significa Desculpe o transtorno em holandês?  

 


