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Burgerlijke staat 
Estado civil 

	

	
	

Qual é o seu estado civil? 
Wat is je burgerlijke staat? 

 
Ben jij getrouwd? Você é casado? 
Ja, dat ben ik. Ik ben niet single.  
Is hij getrouwd?  
Nee, dat is hij niet. Hij is niet getrouwd.  
Hij is single/vrijgezel.  
Zijn jullie (vrouwen) getrouwd?  
Nee, dat zijn wij niet. Wij zijn single (vrouwen).  
Zijn zij (vrouwen) getrouwd?  
Nee, dat zijn zij (vrouwen) niet. Die (vrouwen) zijn 
single. 

 

Zijn zij (paar) getrouwd?  
Nee, dat zijn zij (paar) niet. Die (paar) zijn niet meer 
getrouwd. 

 

Die zijn gescheiden.   
Is hij getrouwd?  
Nee, dat is hij niet. Hij is niet meer getrouwd.  
Hij is weduwnaar.  
Zij is weduwe.   
Ik woon samen met mijn vriendje.  
Ik woon samen met een huisgenote.  
Ik woon bij mijn ouders.  
Ik (vrouw) woon alleen.   
Ik (man) woon alleen.  

 


