
English: 

Dear possible future roommates, 

I saw your ad for a room on Roomspot, and I would like to introduce myself to you. I am Anna, 

19 years old and currently live in Amsterdam. In September I will start my Bachelor of Creative 

Technology and am therefore looking for a house and some nice roommates. In my free time I 

like to play tennis, sing in the shower, snuggle with cats (and sometimes people) and do my 

best to paint a few landscapes. In general, my friends would say I am pretty outgoing and 

creative and most of all, very modest ;). I also hope that I can join a sports association to keep 

active when I live on campus. In your ad, I read that you like to eat together on most days of the 

week. I would really enjoy that and hope to improve my cooking skills as well. Also, I will not say 

I am good at cleaning my room, but cleaning common spaces should be no problem. 

Furthermore, I am looking for a house that also likes to undertake a few activities together, and I 

would not mind organising some of them! If you are interested, I would love to come over and 

tell you some more about myself (and learn about you, of course). 

I hope to hear back from you! 

Kind regards, 

Anna 

*insert image of Anna* 

 

  



Dutch: 

 

Beste hopelijk toekomstige huisgenootjes, 

 

Ik zag jullie advertentie voor een kamer op Roomspot, en daarom stuur ik dit mailtje om mij voor 

te stellen. Ik ben Anna, 19 jaar oud en op dit moment woon ik nog in Amsterdam. In september 

ga ik beginnen met de Bachelor Creative Technology, en daarom ben ik opzoek naar een huis 

en leuke huisgenoten! In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen, zing ik stiekem onder de douche, 

knuffel ik graag katten (en soms ook mensen) en probeer ik landschapjes te schilderen. Mijn 

vrienden zouden mij omschrijven als extravert en heel creatief, maar bovenal heel bescheiden 

;). Ik hoop dat ik volgend jaar ook bij een sportvereniging kan op de universiteit om een beetje 

bezig te blijven. In jullie advertentie las ik dat jullie graag samen avondeten, dit lijkt mij ook erg 

leuk en hoop daarnaast dat mijn kook skills er ook op vooruit zullen gaan. Verder zou ik niet 

zeggen dat ik goed ben in mijn kamer schoonmaken, maar gemeenschappelijke kamers 

schoonhouden lijkt mij geen probleem. Verder ben ik ook op zoek naar een huis die het leuk 

vindt om samen wat activiteiten te ondernemen, en ik zou het ook best leuk vinden om die te 

organiseren! Als jullie het ook leuk lijkt, zou ik graag langs willen komen om meer over mezelf te 

vertellen (en jullie te leren kennen natuurlijk).  

 

Ik kijk uit naar jullie antwoord! 

 

Met vriendelijke groet,  

Anna 

 

*hier een foto van Anna* 


