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Taaltip: leverdatum / leveringsdatum 

Leverdatum en leveringsdatum zijn allebei correcte samenstellingen met de 

betekenis: ‘datum waarop iets geleverd wordt’ – er is slechts een klein 

nuanceverschil tussen de woorden. 

 

Leverdatum bevat de stam van het werkwoord leveren en doet daardoor iets 

meer aan de handeling, het proces van het leveren, denken. Levering is ook 

afgeleid van het werkwoord leveren, maar is een zelfstandig naamwoord. Bij 

leveringsdatum gaat het iets meer om het resultaat: de levering. 

 

Er zijn meer gevallen waarin er keuze is uit een samenstelling met een 

werkwoordstam en een met een afgeleid zelfstandig naamwoord. In ons boek 

de Taal-top-100 noemen we onder andere aansluitkosten/aansluitingskosten, 

afleverplaats/afleveringsplaats en verandertraject/veranderingstraject. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Internationaal 

 Waarom leren Amerikaanse, Oostenrijkse of Zuid-Koreaanse studenten 

Nederlands? (Radio 1) 

 Nieuw Duits genderwoordenboek kent wel 650 woorden. (TPO) 

 Het Duitse woordenboek Duden is met 5000 woorden gegroeid. 

(Spiegel Online) 

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://radio1.be/nederlands-een-wereldtaal
http://cult.tpo.nl/2017/08/13/handig-genderen-nieuw-duits-genderwoordenboek-kent-wel-650-nieuwe-woorden/
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/duden-bekommt-5000-neue-woerter-luegenpresse-tablet-futschikato-a-1161669.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap en technologie 

 De notuleersoftware van Microsoft is “too cool to care”. (Language Log) 

 Androidgebruikers kunnen nu gemakkelijker teksten in het Limburgs 

tikken dankzij software van Microsoft (iOS-gebruikers moeten nog even 

geduld hebben). (Neerlandistiek) 

 Hoeveel keer typen gebruikers de letter u in f*ck op sociale media? 

(Linguisten) 

 De orang-oetan die gebarentaal leerde is overleden. (Nu.nl) 

 De wet van Zipf, een honderd jaar oud probleem in de taalkunde, is 

ontraadseld. (Radboud Universiteit) 

 

  

  

  

En verder 

 Ger Groot: “De hamburgercultuur van het quasi-Engels is geen 

intellectuele verrijking.” (Trouw) 

 5 bewiezen at Saksies ne spraoke is. (Wearldsproake) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Onze Taal-congres: ‘Met andere woorden’  

  

 

Welke taal gebruik je wanneer? En wat is het 

effect van de woorden die je kiest? Deze 

vragen staan centraal op het congres van 

Onze Taal, dat op zaterdag 7 oktober 

plaatsvindt in het Beatrix Theater in Utrecht 

onder de titel ‘Met andere woorden’. U bent 

van harte uitgenodigd om deze inspirerende 

taaldag bij te wonen! 

 

http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=34024
http://www.neerlandistiek.nl/2017/08/limburgs-als-taal-bij-microsoft/
http://blog.linguisten.de/post/164040773604/datarep-fuuuuck-orthographic-repetition-on
http://www.nu.nl/dieren/4872962/orang-oetan-gebarentaal-leerde-overleden.html
http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/language-studies/taalwetenschap/2017/zipfs-law-sander-lestrade-plos-one/
https://www.trouw.nl/opinie/de-hamburgercultuur-van-het-kwasi-engels-is-geen-intellectuele-verrijking~afb5d074/
http://wearldsproake.nl/2016/08/08/5-bewiezen-at-saksies-ne-sproake-is/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017


 

Op onze website vindt u onder meer: 

 het programma 

 het overzicht van de sprekers 

En u kunt zich er natuurlijk ook aanmelden. 

Lees meer 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 

 

* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost alleen op woensdag. *  
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https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017/programma-congres
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017/sprekers-congres/
https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2017
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

