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E-mailetiquette – zelftest met 22 meerkeuzevragen 

Hoe hedendaags schrijf jij e-mails? 

Wat doe jij meestal?  Vraag, situatie, keuzemogelijkheden. 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 1.1. Wat vermeld ik in de onderwerpregel? 

 Waarover het gaat in de e-mail. 

 Waarom ik een e-mail stuur. 

 Waarover het gaat en waarom ik de e-mail stuur. 

 Ander: 

__________________________________________________ 
 

 1.2. Hoe schrijf ik de heer en mevrouw in een adres? 

 Altijd voluit. 

 Altijd afgekort. 

 Soms voluit, soms afgekort. 

 

 1.3. Hoe schrijf ik de heer en mevrouw in een aanschrijving? 

 Geachte mevrouw, geachte heer, 

 Geachte Mevrouw, geachte Heer 

 Andere formulering: 

__________________________________________________ 

 

 1.4. Hoe gebruik ik de hoofdletter? 

 Mevrouw, Heer en U altijd met een hoofdletter. 

 Mevrouw, heer en u enkel met een hoofdletter in brieven en niet 

in e-mails. 

 Mevrouw, heer en u enkel met een hoofdletter aan het begin van 

een zin en wanneer ik naar God schrijf. 
 

 1.5. Hoe start ik dikwijls? 

 Naar aanleiding van… 

 Ik…. 

 We hebben … goed ontvangen… 

 Andere formulering: 

__________________________________________________ 
 

 1.6. Hoeveel witregels gebruik ik tussen de alinea’s? 

 Eén witregel. 

 Twee witregels. 
 Twee witregels na de kop en voor de staart. 

 Andere: 

__________________________________________________ 
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Wat doe jij meestal?  Vraag, situatie, keuzemogelijkheden. 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 1.7. Uit welke elementen bestaat mijn kop meestal? 

 Een begroeting (geachte, beste, dag, hallo, goedemorgen, …). 

 Een identificatie (mevrouw, heer Janssen, Betty, collega’s, …). 

 Een begroeting en een identificatie. 

 

 1.8. Stuur ik e-mails zonder kop? 

 Altijd. 

 Meestal. 

 Soms. 

 Nooit. 

 

 1.9. Welke leestekens gebruik ik bij de kop en de staart? 

 Komma na de kop. 

 Komma na de staart. 

 Geen komma na de kop. 

 Geen komma na de staart. 

 Andere: 

___________________________________________________. 

 

 

 1.10. Welke leestekens gebruik ik regelmatig in mijn e-mails? 

 Vraagteken: ? 

 Uitroepingsteken: ! 

 Beletselteken: … 

 Opsommingstekens of – nummers. 

 Andere: 

___________________________________________________. 

 

 1.11. Stuur ik een e-mail door zonder extra boodschap? 

 Altijd. 

 Meestal. 

 Soms. 

 Nooit. 

 

 1.12. Schrijf ik zoals ik spreek? 

 Altijd. 

 Meestal. 

 Soms. 

 Nooit. 

 Andere: 

___________________________________________________. 
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Wat doe jij meestal?  Vraag, situatie, keuzemogelijkheden. 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 1.13. Schrijf ik in schrijftaal? 

 Altijd. 

 Meestal. 

 Soms. 

 Nooit. 

 Andere: 

___________________________________________________. 
 

 1.14. Welke van de volgende woorden gebruik ik in e-mails? 

 sedert 

 reeds 

 steeds 

 indien 

 eveneens 

 

 1.15. Beantwoord ik een onveilige e-mail met een e-mail? 

 Ja, meteen. 

 Nee, eerst een telefoongesprek of een bezoek en dan eventueel 

een e-mail. 

 Nee, ik zoek eerst een uitlaatklep (in ruimte en/of tijd) en reageer 

dan per e-mail. 
 Andere: 

___________________________________________________. 

 

 1.16. Herhaal ik de informatie uit de onderwerpregel in mijn e-mail? 

 Altijd. 

 Meestal. 

 Soms. 

 Nooit. 

 

 1.17. Vermeld ik de naam van de bijlage(n)? 

 Altijd. 

 Meestal. 

 Soms. 

 Nooit. 

 

 1.18. Hoe duid ik belangrijke sleutelwoorden aan? 

 Vet 

 Cursief 

 Onderlijnd 

 In hoofdletters 

 Gekleurd 

 Een combinatie van: 

___________________________________________________. 

 Ander: 

___________________________________________________. 
 



Greet Training 

Zelftest Hedendaagse e-mails 2014 

www.greet-training.be Etiquette Pagina 4 van 4 
 

Wat doe jij meestal?  Vraag, situatie, keuzemogelijkheden. 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 1.19. Voeg ik een contactbrug toe (een alinea om aan te duiden hoe ze 

mij kunnen contacteren)? 

 Altijd. 

 Meestal. 

 Soms. 

 Nooit. 

 

 1.20. Hoe schrijf ik mijn naam in een relatief formele zakelijke e-mail? 

 Voornaam + familienaam 

 Familienaam 

 Voornaam 

 Familienaam + voornaam 

 

 1.21. Hoe schrijf ik mijn naam in de staart als ik een verwarrende naam 

heb (geslacht)? 

 Mevrouw Kim De Vlaming 

 Kim De Vlaming (mevrouw) 

 De heer De Vlaming Kim 

 De Vlaming Kim (de heer) 

 

 1.22. Hoe schrijf ik mijn naam in de staart als ik een verwarrende naam 

heb (familienaam tegenover voornaam)? 

 Philippe HENRY 

 Philippe Henry 

 Henry Philippe 

 HENRY Philippe 

 

 

 


