
 

 

Welkom bij FIRST DATES @ SOEPP 
VRAGENLIJST: hoe uitgebreider je de lijst invult hoe 
makkelijker het voor ons is om te koppelen….. ;)  
 
Algemeen: 
- Naam: 
- M/V: 
- Leeftijd: 
- Geboortedatum en Geboorteplaats: 
- Woonplaats: 
- Mobielnummer: 
- Emailadres: 
- Lengte: 
 
Dagelijks leven: 
- Beroep/ studie/ anders: 
 
- Kinderen: ja/nee (eventueel nog een kinderwens ja/nee) 
 
- Roken: ja/nee 
 
- Alcohol: ja/nee 
 
- Heb je huisdieren: 
 
Liefdesleven 
- Waar val je op?(man, vrouw, beiden) 
 
- Op wat voor type val je: 
 
- Wat vind je belangrijk in een relatie: 
 
- Hoe lang ben je vrijgezel: 
 
- Relatiegeschiedenis: 
 
- Omschrijf je ideale partner: 
 
- Waarom ben jij de ideale partner? 
 
- Wat zijn grote afknappers bij een partner? 
 
 
Persoonlijk 
- Hoe zouden je vrienden je omschrijven: 
 
- Heb je iets meegemaakt wat grote invloed heeft op de rest van je leven: 
 
- Ochtend of avond persoon: 
 
- Wat zou je droombaan zijn: 



 

 

Het datingcircuit: 
- Wat is je ervaring op het gebied van dating? 
 
- Wat is je slechtste datingervaring? 
 
- Wat is je beste datingservaring? 
 
Vrije tijd: 
- Hobby’s: 
 
- Sport of niet: 
 
- Wat is je lievelingseten: 
 
- Waar ga je graag uiteten: 
 
- Liever een actieve vakantie of relaxen op het strand: 
 
- Welke boeken lees je graag: 
 
- Wat kijk je graag (tv,film, serie): 
 
- Heb je reizen gemaakt in je leven: 
 
- Wat is je favoriete muziek: 
 
- Wat zou je graag nog een keer willen doen in je leven: 
 
- Wat doe je nog meer graag in je vrije tijd: 
 
 
 
Voeg 2 goede foto's toe:1 close up 1 totaal 
 
Bedankt voor het invullen van onze matchmakers lijst! We hebben maandelijks een First 
dates avond en hopen op de juiste date voor jou… 
LET OP JE KRIJGT ALLEEN BERICHT ALS WE EEN MATCH VOOR JE HEBBEN!  
 
Liefs mama SOEPP 


