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1. Doel
Deze norm geeft een bij het cijferbeeld passende mondelinge weergave van getallen ter vermijding van
misverstand in het zakelijk verkeer bij telefoneren, dicteren, het doen van draadloze mededelingen e^d.
Opmerkingen :
a. De norm bedoelt niet een inbreuk te maken op het gewone spraakgebruik.
b. Voor het uitspreken van telefoonnummers volge men de door de PTT verstrekte aanwijzingen (zie
achterzijde).
2. Definities
In deze norm gelden de volgende definities.
Getal: Een getal is een cijfer of een samenstel van cijfers.
Cijfers: De Arabische cijfers zijn: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.
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Geef de gehele getallen van twee cijfers of meer mondeling weer door het opnoemen van de cijfers van
links naar rechts. Spreek daarbij ook de eventuele tekens uit en ook het woord „spatie" voor het scheiden
van cijfergroepen, indien dit de duidelijkheid verhoogt.
In plaats van het woord „spatie" kan men ook het uitspreken van het laatste cijfer van de groep beklemtonen.
Bij de indeling, in groepen van drie cijfers kan men in plaats van „spatie" ook gebruik maken van de
namen voor de machten van duizend, teneinde de orde van grootte duidelijk weer te geven.
Spreek 7 bij voorkeur uit als zeuven ter onderscheiding van negen.
Voorbeelden:

776 043: zeuven zeuven zes nul vier drie;
13 507 843: één drie miljoen vijf nul zeuven duizend acht vier drie;
(973 456;810): haakje, negen zeuven drie (spatie) vier vijf zes, puntkomma, acht één nul,
sluithaakje.
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4. Breuken
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Spreek bij gewone breuken eerst de teller uit op de onder 3 aangegeven wijze, gevolgd door het woord
„door" en daarna de noemer.
Spreek bij tiendelige breuken de cijfers achter de komma uit volgens 3.
1
Voorbeelden: -r=
- één door vier vijf
45
0,756 - nul komma zeuven vijf zes
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5. Gemengde getallen

Spreek gemengde getallen uit door tussen het gehele getal en de breuk te zeggen „breuk".
23
Voorbeeld: 8 ~

eld

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

3. Gehele getallen

- acht breuk twee drie door drie zeuven

Eenheden van grootheden volgen achter het getal.
Voorbeelden: 3,7 m - drie komma zeuven meter
3,5° - drie komma vijf graad
6. Ranggetallen

Men kan de ranggetallen die op de gebruikelijke wijze zijn gevormd, noemen door achter het hoofdgetal
„ d e " of „ste" te zeggen.
Geef echter de voorkeur aan een wijze van aanduiding waarbij genoemde uitgangen niet behoeven te
worden gebruikt (b.v. rij 7, plaats 4).
Voorbeelden: 395e
:
548e
:
28 maart
:
1 april 1960:

drie negen vijf de
vijf vier acht ste
twee acht maart
één april één negen zes nul.
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Deze norm Is na voorbereiding door subcommissie Bo-a (Grootheden, eenheden en symbolen voor
de natuurkunde) opgesteld door commissie Во (Algemene aanwijzingen voor technische geschriften,
tekeningen enz.) en aanvaard door groepscommissie В (Aanwijzingen voor technische geschriften,
tekeningen enz.).

7. Opmerkingen
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Bij de PTT geldt de volgende regeling voor het NOEMEN van telefoonnummers:
a) nummers van 2 cijfers: volgens spraakgebruik, dus 59 uitspreken als „negenenvijftig", 66 als „zesen
zestig", 80 echter als „tachentig";
b) nummers van meer dan 2 cijfers: (na splitsing van achteren naar voren, zoveel mogelijk in groepjes
van 2 cijfers), de cijfers noemen van links naar rechts met de klemtoon op het laatste cijfer van elke
groep, dus 268 uitspreken als „twee, zes acht", 4426 als „viervier, tweezès".
Het cijfer 7 wordt in alle telefoonnummers uitgesproken als „zeuven".
Deze wijze van NOEMEN van de telefoonnummers is in overeenstemming met de door het Comité
Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (C.C.I.T.T.) aanbevolen wijze van VERMELDEN
van telefoonnummers, nl. het plaatsen van het netnummer tussen haakjes, onmiddellijk voorafgaande aan
het telefoonnummer, en HET SPLITSEN VAN HET TELEFOONNUMMER VAN RECHTS AF IN GROEPJES
VAN 2 CIJFERS, b.v. (070) 61 44 11, (02500) 2 20 00.
De internationale bepalingen laten uiteraard de landen vrij in de wijze van NOEMEN, onder normale
omstandigheden, doch geven aan dat bij moeilijk verstaan de telefoonnummers cijfer voor cijfer genoemd
dienen te worden.
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De normen en de catalogus van normen, alsmede inlichtingen hierover en over de normalisatie in het algemeen,
zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Polakweg 5, Rijswijk (ZH), telefoon (070)906800*,
postrekening 25301.
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ALTIJD DE ACTUELE NORM
IN UW BEZIT HEBBEN?
Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
‘Is NEN 2132:1963 nl de laatste versie?’
Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang
tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies
blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm
via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.
Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op
www.nenconnect.nl.

WERK SLIMMER MET NEN CONNECT

Heeft u vragen?
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 015 2 690 391
E-mail: klantenservice@nen.nl

