
Detailhandel
ID BRANCHECODE BRANCHE BRANCHE FRANS TOELICHTING

00.000.000 Leegstand Vacant Winkelpand waar geen gebruiker in is gevestigd
Dagelijks Besoins Quotidiens (Alimentation/Soins de la Personne)
487 11.010.005 Diepvriesart Articles de congélation Vrijwel uitsluitend verkoop van diepgevroren artikelen

6 11.010.012 Groente/Fr Légumes/fruites Vrijwel uitsluitend verkoop van aardappelen, groente en fruit
46 11.010.111 Bakker Boulangerie Verkoop van brood en banket, met evt gelegenheid om het ter plekke op te eten, maar dit mag niet de hoofdactiviteit zijn

318 11.010.112 Vlaaien Patisserie Verkoop van banket, met de nadruk op vlaaien
49 11.010.120 Buitenl Ov Etrangers (autres) Winkels met algemeen levensmiddelenaanbod maar met belangrijk assortiment voor west-Europa niet gangbare producten

264 11.010.123 Toko Alimentation asiatique Winkel die met name oosterse levensmiddelen verkoopt
59 11.010.132 Chocola Chocolat Winkel die zich bijna uitsluitend richt op de verkoop van chocola en pralines

323 11.010.137 Koffie/Thee Café / Thé Winkel die met name koffie en thee verkoopt, evt aangevuld met spullen die bestemd zijn voor het koffie/thee drinken
66 11.010.141 Delicatessen Delicatesses Winkel die speciale veelal luxere levensmiddelen verkoopt en vaak ook veel kant- en klaar producten

117 11.010.261 Kaas Fromage Winkel voor de verkoop van kaas
150 11.010.309 Minisuper Mini supermarché Zie supermarkt, maar winkel is maximaal 149 m²
588 11.010.350 Nachtwinkel Nightshop Minisuper met (late) avond en nachtopening
162 11.010.378 Noten Noisettes Verkoop van noten 
728 11.020.395 Haarproducten Produits de soins des cheveux Verkoop van haarproducten (bijvoorbeeld extensions, kappersbenodigdheden)

185 11.010.399 Poelier Volailler Verkoop van wild en gevogelte
196 11.010.423 Reform Réforme Biologisch-dynamische, ecologisch en macrobiotisch geteelde producten aangevuld met voedingssuplementen, homeopatische artikelen en kruiden
226 11.010.471 Slagerij Boucherie/Charcuterie Verkoop van vlees en vleeswaren
228 11.010.477 Slijter Débitant de boissons Verkoop van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken
253 11.010.519 Supermarkt Supermarché Winkel met een minimaal 5 verschillende soorten dagelijkse artikelen, die elk minimaal 5% van de omzet generen. Dagelijkse artikelen vormen meer dan 50% van de omzet, maar 

geen van de groepen levert an sich meer dan 50% vd omzet. Opp vd winkel is minimaal 150 m²
254 11.010.522 Tabak/Lect Tabac/lecture Verkoop van tabaksproducten en rokersbenodigdheden, veelal in combinatie met tijdschriften, candybars e.d.
768 11.010.555 Tabak speciaalzaak Tabac spécialisé Verkoop van enkel tabaksproducten en rokersbenodigdheden, geen tijdschriften e.d.
278 11.010.588 Vis Poisson Verkoop van vis, schaal- en weekdieren
301 11.010.657 Zoetwaren Sucreries Verkoop van snoep en suikerwerk, ook doopsuikers
299 11.010.912 Ziekenh Wink Magasins à l'hôpital Verkoop van dagelijkse artikelen in een ziekenhuis
140 11.010.950 Levensmid Ov Alimentation (autres) Alle verkoop van levensmiddelen die niet in een van bovenstaande kan worden ingedeeld (graanproducten bij molens, boerderijwinkels e.d.)

13 11.020.024 Apotheek Pharmacie Verkoop van geneesmiddelen, in Nederland OOK verstrekking op doktersrecept
76 11.020.156 Drogist Droguerie Verkoop van persoonlijke verzorgingsproducten, zelfhulp geneesmiddelen, gezondheidsproducten, verplegings- en schoonmaakartikelen

174 11.020.393 Parfumerie Parfumerie Uitsluitend parfumerie en lichaams- en haarverzorgende producten.
181 11.020.950 Pers Verz Ov Soins personnels (autres) Verkoop van persoonlijke verzorging, niet toe te delen in een van de drie hierboven beschreven branches
Mode & Luxe Mode et Luxe
282 22.030.618 Warenhuis Grande surface Hieronder vallen winkels waar 50 of meer personen werkzaam en die voldoen aan de volgende criteria:

de verkochte producten behoren tot acht of meer branches, waarbij elke branche een omzetaandeel van meer dan 5%;
geen enkele klasse heeft een omzetaandeel van 50% of meer;
voedings- en genotmiddelen hebben een omzetaandeel van minder dan 50%;

29 22.040.072 Beenmode Mode de jambe Verkoop van kousen, sokken en panty's
40 22.040.093 Bont Fourrure Winkel gespecialiseerd in de verkoop van (nep)bont kleding
47 22.040.114 Bruidskled Vêtements de mariage Winkel die zich met name richt op de verkoop van bruidskleding
64 22.040.135 Damesmode Mode féminine Bovenkleding vrijwel uitsluitend voor dames
63 22.040.138 D&H Mode Mode fém et masc Verkoop van zowel dames als heren bovenkleding

102 22.040.216 Herenmode Mode masculine Bovenkleding vrijwel uitsluitend voor heren
127 22.040.258 Kindermode Mode enfants Bovenkleding vrijwel uitsluitend voor kinderen. (n.b. maatvoering van de kleding vindt plaats in kindermaten)
139 22.040.324 Leermode Vêtements Cuir Verkoop van leren kleding en leren kleding accessoires voor zowel dames/heren als kinderen
142 22.040.330 Lingerie Lingerie Verkoop van onder- en nachtkleding, korsetten en bustehouders
152 22.040.360 Modeaccess Accessoires de mode Verkoop van een of meer van de volgende artikelen: bijouterieën (=sieraden van onedele metalen, kunststof en/of textiel), hoofddeksels, shawls, stropdassen, riemen, paraplu's, 

handschoenen, niet-lederen tassen.
240 22.040.495 Sportkleding Vêtements de sport Verkoop van uitsluitend kleding bedoeld voor dragen tijdens het sporten of specifieke sportkleding die in het dagelijks gebruik wordt gedragen
262 22.040.543 Textielsuper Supermarché textile Verkoop van een algemeen assortiment aan kleding in het lage marktsegment, verkoop vindt met name plaats vanuit graaibakken, afrekenen meestal bij een kassa bij de uitgang van 

de winkel.
153 22.040.546 Modewarenh Grand surface de mode Verkoop van een algemeen assortiment aan kleding in het midden marktsegment, kleding hangt overwegend in kledingrekken.
137 22.050.321 Lederwaren Maroquinerie Winkels in lederwaren en reisartikelen, ook van ledervervangende stoffen, waaronder portefeuilles, etuis, portemonnees, tassen, koffers en dergelijke
219 22.050.453 Schoenen Chaussures Winkels in schoeisel, inclusief sportschoeisel en schoenfournituren, zoals veters, schoensmeer, inlegzolen, enz.



115 22.060.252 Juwelier Bijouterie Winkels in edelstenen en sieraden van edele metalen, juweliersartikelen, horloges, bestek en andere gebruiksvoorwerpen van edele metalen
272 22.060.570 Uurwerken Horlogerie Winkels uitsluitend gericht op de verkoop van horloges en klokken
168 22.060.770 Optiek Opticiens Optische artikelen, waaronder brillen, contactlenzen en verrekijkers. Eventueel in combinatie met het pasklaar op maat maken van brillenglazen voor een bepaald montuur; polijsten 

van contactlenzen en oogmeting.
5 22.070.207 Glas/Aardew Verre / Poterie Uitsluitend verkoop van huishoudelijke artikelen van glas, porselein en aardewerk, zoals eet- en drinkserviezen, vazen, bloempotten en dergelijke.

210 22.070.301 Rotan/Rietw Rotan/Roseau Verkoop van producten gemaakt van rotan/riet. NIET MEER GEBRUIKEN

112 22.070.240 Huishoud Art Articles de ménage Winkels met een breed assortiment huish artikelen, zoals Glas/Aardew, kleine huish apparaten, hout-, kurk-, riet- en plasticwaren, potten, pannen, bestek en andere huishoudelijke 
metaalwaren en niet-elektrische huishoudelijke artikelen en apparaten voorzover niet elders genoemd.

109 22.070.243 Huish linnen Linge domestique Winkels gespecialiseerd in de verkoop van huishoudelijk textiel, handdoeken, theedoeken, pannenlappen, ovenhandschoenen, washanden e.d.
52 22.070.264 Cadeau-Art Articles de cadeau Winkels met een huishoudelijk assortiment, met name bedoeld om cadeau te geven

133 22.070.288 Kookwinkel Articles de cuisines Winkels in potten, pannen, bestek en huishoudelijke metaalwaren die gebruikt worden voor de maaltijdbereiding
11 22.080.021 Antiek Brocante Verkoop van antieke artikelen

135 22.080.312 Kunsthandel Objets d'art Directe verkoop van kunst (o.a. Schilderijen, beeldhouwwerken e.d.)
Vrije tijd Loisirs

50 35.100.125 Buitensport Sports extérieur Verkoop van sportartikelen voor outdoor sporten (bergwandelen, klimmaterialen, trekking, navigatie e.d)
211 35.100.444 Ruitersport Equitation Verkoop van artikelen voor paardensport
233 35.100.486 Speelgoed Jouets Verkoop van speelgoed: spellen, puzzels en dergelijke; spelcomputers
317 35.100.487 Modelbouw Modélisme Verkoop van modelbouwdozen.
244 35.100.492 Sportzaak Magasin des sports Verkoop van algemeen assortiment sport, meerdere sporten en zowel kleding als accessoires
279 35.100.591 Hengelsport Pêche Winkel gespecialiseerd in artikelen voor hengelsport
285 35.100.627 Watersport Sports Nautiques Winkel gespecialiseerd in de verkoop van artikelen voor watersport, o.a. Zeilen, windsurfen, waterskiën
236 35.100.950 Sport Spec Magasin spécialisé de sport Gespecialiseerde sportwinkel niet eerder genoemd (o.a. Winkel met artikelen voor Hardlopen, darten, golfen e.d. of uitsluitend verkoop sportschoenen)

79 35.110.165 Electronica Electronique Elektronische artikelen voor hobby doeleinden, motoren/besturing voor modelbouw, apparatuur voor zendamateurs e.d.
88 35.110.189 Foto/Film Photo / Film Verkoop van foto en film apparatuur, camera's, lenzen, statieven e.d.. Verder foto- en filmrolletjes, dataopslag voor fotocamera's e.d. Evt in combinatie met het maken van foto's en 

fotoreportages, maar dit mag niet de hoofdactiviteit zijn.
101 35.110.227 Handvaardigh Travaux Manuels Diverse handvaardigheidartikelen, zoals boetseerklei, schildermaterialen e.d.
289 35.110.228 Wol/Handwerk Laine / Ouvrage main Verkoop van hobbyartikelen zolang het maar textielgebonden is, d.w.z. breien, stoffen borduren enz.
156 35.110.366 Munten/Postz Monnaie / Timbres Verkoop van munten en postzegels voor verzamelaars in combinatie met apparatuur voor deze verzamelaars.
159 35.110.372 Muziekinstr Instruments de musique Verkoop van muziekinstrumenten, evt in combinatie met bladmuziek (piano's, blaasinstrumenten, slagwerk e.d.)
160 35.110.375 Naaimachines Machines à Coudre Winkel met name gericht op de verkoop van naaimachines
250 35.110.510 Stoffen Magasin de tissus Verkoop van stoffen voor o.a. Zelfmaakkleding e.d.

39 35.120.090 Boekhandel Librairie Verkoop van boeken, tijdschriften en kranten. N.B. De winkels in antiquarische boeken en tweedehands boeken horen niet bij deze branche
319 35.120.091 Stripboeken Bandes dessinée Winkel gespecialiseerd in de verkoop van stripboeken

57 35.120.129 Beeld/Geluid Images / Son Winkels met als hoofdactiviteit de verkoop van beeld- (Video/DVD) en/of geluidsdragers (CD's / LP's)
231 35.120.180 Softwr/Games Sotware / Jeux électronique Winkels met als hoofdactiviteit de verkoop van computersoftware en -games.
120 35.120.276 Kantoorart Articles de bureau Verkoop van kantoor- en schoolbenodigdheden, zoals schrijf- en tekenbenodigdheden, kantoorartikelen e.d.
187 35.120.411 Poster/Kaart Posters / Cartes Verkoop van posters (niet zijnde kunst) en kaarten, maar ook de bijbehorende lijsten

38 35.120.750 Boek&Kantoor Livres&Bureau Combinatie van de verkoop van het assortiment van boekhandels en kantoorartikelen, waarbij beide groepen een substantieel deel van de omzet vormen.
432 35.120.760 Inktvullers Cartouches à encre Winkel voor de verkoop van inktcardridges voor printers en het navullen van eigen cartridges
In/Om huis Equipement de la Maison

14 37.130.027 Aquariums Aquariums Winkel gespecialiseerd in de verkoop van aquariums, siervissen en bijbehorende artikelen
37 37.130.087 Bloem/Plant Fleurs/Plantes Verkoop van snijbloemen en kamerplanten.
68 37.130.147 Dibevo Atricles pour animaux Verkoop van levende have, zoals knaagdieren, vogels, vissen en reptielen, diervoeding, accessoires, zoals kooien, aquaria, speelgoed en riemen, diergeneesmiddelen en 

onderhoudsproducten zoals kattenbakvulling
265 37.130.555 Tuinartikelen Articles pour jardin Winkel gespecialiseerd in de verkoop van artikelen tbv tuinieren, gereedschap, potgrond e.d. Maar geen of nauwelijks verkoop van groen
266 37.130.558 Tuincentrum Jardinerie Verkoop van algemeen assortiment aan tuinartikelen, bloemen, planten, boomkwekerijgewassen, zaden en tuinbenodigdheden, evt in combinatie met zelfkweek, waarbij het omzet 

aandeel van zelf gekweekte producten minder dan 50% van de omzet moet uitmaken
367 37.130.559 Tuinmeubelen Meubles de jardin Verkoop van meubilair voor de tuin, tuinstoelen, tuintafels, maar ook bijv. bbq-meubilair.
193 37.150.117 Radio & Tv Radio & Télé Verkoop van overwegend audio en videoapparatuur (Cd/dvd spelers, stereo's, tv's e.d.)

61 37.150.130 Computers Ordinateurs Verkoop van met name computers en computer randapparatuur (monitoren/printers e.d.)
110 37.150.231 Huishoud Ond Pièces de ménage Winkel voor de verkoop van onderdelen voor zelfreparatie van elektronische apparatuur.
259 37.150.537 Telecom Telecom Winkel voor de verkoop van telecom apparatuur (meestal mobiele telefoons, maar ook vaste telefoons/faxen e.d.)
288 37.150.639 Witgoed Electroménager Verkoop van overwegend witgoed, zoals wasmachines, koelkasten, fornuizen, magnetrons en vrieskisten;

78 37.150.642 Electro Electronique Verkoop van algemeen assortiment, minimaal twee groepen (van computers/bruingoed/witgoed of telecom) moeten een substantieel deel van de omzet leveren.
18 37.160.039 Automaterialen Equipement d'automobile Verkoop van materialen ter verfraaiing of zelfreparatie van auto's

429 37.160.043 Car HiFi Hi-fi de voiture Verkoop en evt installatie ter plekke voor audio apparatuur in auto's



214 37.160.177 Rijwielen Bicyclettes Winkel die zich met name richt op de verkoop van rijwielen en bromfietsen, reparatie 
41 37.170.096 Bouwmarkt Grande surface de Bricoloage Verkooppunten met een breed assortiment DHZ-artikelen, waaronder ten minste 6 van de volgende groepen: ijzerwaren, handgereedschap; installatiemateriaal (elektra/water); 

elektrisch handgereedschap, hout en houtwaren; groot en/of klein sanitair; verf, verfproducten en toebehoren, behang; tuinartikelen niet-levend. Het oppervlak van de winkel 
bedraagt minimaal 800 m2.

42 37.170.099 Bouwmateriaal Matériaux de construction Verkoop van vrijwel uitsluitend bouwmaterialen 
808 37.170.100 Sauna/Zwembad Sauna/Piscine Verkoop van materiaal voor aanleg van sauna's en zwembaden (evt in combinatie met installatie)
321 37.170.102 Deur/Kozijn Portes / Chassis Verkoop van vrijwel uitsluitend deuren, kozijnen, dakkapellen e.d.

45 37.170.108 Breedpakket Grand Bazar Definitie zie bouwmarkt, maar het WVO bedraagt maximaal 799 m²
108 37.170.237 Hout Bois Verkoop van vrijwel uitsluitend hout en houtwaren voor doe-het-zelf doeleinden
297 37.170.249 IJzerw&Gereed Quincaillerie & Outils Verkooppunten met een breed en diep assortiment, van met name ijzerwaren (incl. bevestigingsmaterialen; hang-/sluitwerk); installatiemateriaal, (elektra); elektrisch gereedschap en 

machines; handgereedschap; tuingereedschap. Het assortiment is dus duidelijk beperkten dan bij bouwmarkten en breedpakket.
215 37.170.280 Sanitairmat Articles sanitaires Verkoop van groot en/of klein sanitair, met name bedoeld voor zelfmontage
273 37.170.576 Verf/Behang Peinture / Tenture De verkooppunten voeren een breed en diep assortiment van de volgende twee groepen: verf, verfproducten en toebehoren; behang, wandbekleding; eventueel aangevuld 

woningtextiel en/of zonwering. De beide eerste groepen moeten wel het overgrote deel van de omzet leveren.
24 37.180.054 Babywoonwinkel Ameublement bébé Winkel gespecialiseerd in de verkoop van meubels voor de inrichting van babykamers, ook verkoop van kinderwagens, maxi-cosies e.d.

225 37.180.066 Slaapkam/Bed Literie / Chambre à coucher Winkel gespecialiseerd in de verkoop van meubels voor slaapkamers
124 37.180.291 Keukens Cuisines Winkel gespecialiseerd in de verkoop van inbouwkeukens (evt in combinatie met de installatie)
149 37.180.348 Meubelen Meubles Winkel met een breed assortiment aan meubels
295 37.180.350 Woonwarenh Grand magasin d'ameublement Verkoop van zowel meubels als andere woninginrichtingartikelen (vloerbedekking, woningtextiel, verlichting e.d.), maar ook hh artikelen
166 37.180.381 Oost Tapijten Tapis Oriental Verkooppunt gespecialiseerd in de verkoop van oosterse tapijten
125 37.180.440 Keukens/Badk Salle de bains / Cuisines Verkoop van zowel inbouwkeukens als badkamermeubilair (evt in combinatie met installatie)

25 37.180.447 Badkamers Salle de bains Verkoop van badkamermeubilair (evt in combinatie met installatie)

276 37.180.579 Verlichting Eclairage Verkoop van verlichtingsartikelen
177 37.180.630 Parket/Lamin Parquet / Stratifié Verkoop van houten en laminaat vloeren (in combi evt met leggen)
258 37.180.635 Tegels Carrelage Verkoop van wand- en vloertegels (evt in combi met zetten)
292 37.180.645 Woninginr Aménagement de la maison Verkoop van artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment waarvan meubels, woningtextiel en vloerbedekking deel uitmaken, waarbij het omzetaandeel van meubels 

enerzijds en  woningtextiel en vloerbedekking anderzijds minder dan 70% uitmaakt van de omzet.
293 37.180.648 Woningtext Tissus d'ameublement Verkoop van gordijnen en vitrages, binnenzonwering, dekbedden, lakens en slopen, matrassen, bodems, woningtextiel- en meubelstoffen, eventueel in combinatie met het meten en 

snijden van woningtextielstoffen en op maat naaien en ophangen van gordijnen;
294 37.180.651 Woondecorat Décoration Verkoop van relatief kleine woninginrichtingproducten die als aanvulling op het basisinterieur dienen. De producten vormen vaak een belangrijk decoratief en sfeerbepalend element 

in het interieur.
303 37.180.663 Zonwering Stores Verkoop van buitenzonwering (evt in combi met plaatsing)
Overige detailhandel Autres commerces de détail

2 38.200.003 2Eh Diversen Seconde main- divers Verkoop van een algemeen assortiment 2e hands artikelen
3 38.200.013 2Eh Kleding Vêtements seconde main Verkoop van 2e hands kleding
1 38.200.033 2Eh Boeken Livres seconde main Verkoop van 2e hands boeken

485 38.200.140 Automatiek Automates Verkooppunt waar de verkoop van o.a. verpakte levensmiddelen plaats vindt vanuit automaten.
180 38.200.153 Partijgoed Articles en lots (déstockage) Verkoop van een algemeen assortiment restpartijen. Winkel kenmerkt zich door een snel wisselend assortiment en verkoop vanuit bakken.
320 38.200.154 Legerdump Stock américain Verkoop van door het leger afgedankte materialen (o.a. Kleding, gasmaskers, verpakkings- en reismateriaal)

84 38.200.174 Feestartikel Articles de fête Verkoop van artikelen voor feesten en partijen (verkleedkleren, confetti, versieringen e.d.)
173 38.200.225 Paramedisch Paramédical Verkoop van medische hulpmaterialen (rollators, ondersteken, krukken e.d.)
316 38.200.226 Hoortoestel Audioprothèse Verkoop van hoorapparatuur en hoorbeschermingsartikelen.
198 38.200.433 New Age New Age Verkoop van artikelen voor spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid.
229 38.200.450 Smartshop Smartshop Verkoop van soft drugs (niet gericht op consumptie ter plekke)
428 38.200.451 Growshop Growshop Verkoop van materialen ten behoeve van de productie van softdrugs (wiet)

80 38.200.468 Erotica Erotique Verkoop van seksartikelen en pornografisch materiaal
241 38.200.501 Sportprijzen Prix sport Winkel voor de verkoop van sportprijzen, m.n. Bekers en medailles
158 38.200.605 Museumwinkel Magasins musée Winkel bij een museum, assortiment is afgestemd op het in het museum tentoongestelde (alleen opnemen als winkel een aparte eigen ingang heeft)
232 38.200.610 Souvenirs Souvenirs Winkel met artikelen voor cadeaus of herinnering aan de betreffende plaats of streek.
163 38.200.905 Odd-Shops Articles étranger Winkels met een vreemd en uniek assortiment (jukebox, edelstenen, kerst, miniatuurauto's e.d.)
100 38.200.910 Haarden/Kach Poêle / cheminée Verkoop van haarden en kachels
322 38.200.920 Natuursteen Pierre de taille Verkoop van stenen ornamenten
548 38.200.930 Uitvaartwinkel Pompes funèbres
161 38.200.950 Non-Food Ov Non-alimentaire (autres) Alle overige niet elders in te delen detailhandels vestigingen.



Automotive Combustibles/ Matériel de Transport
473 45.203.020 Autosloperij Casse de voitures Demontage van auto's, motors, etc. en verkoop van gebruikte, tweedehands auto-onderdelen

55 45.203.045 Carparts Pièces pour voiture Garage gericht op installatie en reparatie van een specifieke auto-onderdeel
54 45.203.126 Caravans/Aanh Caravane / Remorque Verkoop van campers, caravans, vouwwagens en aanhangwagens

310 45.203.128 Boten Bateaux Verkoop van boten
19 45.203.242 Autodealer Concessionnaire d'automobiles Bedrijf met name gericht op de verkoop van nieuwe en eventueel gebruikte auto's

314 45.203.243 Autoruiten Pare-brises de voiture Reparatie van autoruitschades
313 45.203.269 Autoschade Dommage de voiture Reparatie van schades ontstaan na aanrijdingen

92 45.203.270 Garagebedr Garage Reparatie en onderhoud van auto's (motorisch), verkoop van tweedehandsauto's (geen nieuwe)
155 45.203.365 Motorfietsen Motos Verkoop van motorfietsen
255 45.205.528 Tankstation Station d'essence Verkoop van autobrandstoffen
486 45.205.535 Brandstof Combustible Verkoop van huishoudbrandstoffen
473 45.230.020 Autosloperij Casse Demontage van auto's
Leisure Divertissement

53 59.210.123 Café Café Verstrekking van vrijwel uitsluitend drank (geen maaltijden)
407 59.210.127 Koffiehuis Salon de café Verstrekking van uitsluitend niet alcoholische dranken (in de regel turks of marokkaans)

60 59.210.133 Coffeeshop Coffeeshop Verstrekking van softdrugs
73 59.210.150 Discotheek Discothèque Gelegenheid voor avond- nachthoreca met centraal een dansvloer en harde muziek

430 59.210.155 Seks/Nachtclubs Sex-club / Boîte de nuit Gelegenheid voor seks, erotische massages, erotische shows, parenclubs e.d.
83 59.210.171 Fastfood Restauration rapide Maaltijdverstrekker waar bediening niet aan tafel plaatsvindt, zonder vast bestek en waarbij de meestal gefrituurde producten binnen enkele minuten na bestelling klaar zijn voor 

consumptie (geen broodjes zaak)
33 59.210.180 Bezorg/Halen Livrer / Remporter Verstrekking van (warme) maaltijden, maar deze worden niet ter plekke geconsumeerd, maar deze worden afgehaald of bezorgd
98 59.210.215 Grillroom/Sh Grill-room / shoarma / Pita Verkoop van grillproducten shoarma, kebab e.d.

107 59.210.234 Hotel Hôtel Uitsluitend gericht op verstrekken van overnachtingen
324 59.210.235 Hotel-Rest Hôtel - restaurant Overnachting in combinatie met een a-la-carte restaurant
296 59.210.246 IJssalon Salon de glaces Verkoop van consumptie ijs
144 59.210.333 Lunchroom Tearoom Maaltijdverstrekker maar dan met name lunches, itt restaurants 's avonds overwegend gesloten
172 59.210.392 Pannenkoeken Crêperie Restaurant met als specialisatie pannenkoeken en/of poffertjes
452 59.210.430 Café-Restaurant Café - restaurant Verstrekking van zowel drank als maaltijden
199 59.210.434 Restaurant Restaurant Verstrekking van maaltijden, drank wordt alleen verstrekt in combinatie met het eten
179 59.210.465 Partycentrum Centre pour soirées Verhuur van ruimtes voor feesten en partijen, inclusief de verzorging van het eten en drinken voor deze feesten
106 59.210.950 Horeca Ov Horeca (autres) Horeca niet nader toe te delen in een van bovenstaande branches

Kookstudio Salon à cuisiner Gelegenheid waar zelf onder begleiding kan worden gekookt. Daarna moet dit ook ter plekke kunnen worden opgegeten
34 59.220.075 Bibliotheek Bibliothèque Uitlenen van boeken
36 59.220.081 Bioscoop Cinéma Vertoning van films
91 59.220.198 Galerie Galerie Tentoonstelling van kunst, zonder directe verkoop

136 59.220.318 Kunstuitleen Prêt d'oeuvres d'art Uitlenen van kunstvoorwerpen
157 59.220.369 Museum Musée Tentoonstelling van kunst of ander bijzondere artikelen
263 59.220.549 Theater Theatre Ruimte voor  de vertoning van live voorstellingen

10 59.230.018 Amusementhal Salle de jeux Is een gelegenheid met gok- en speelautomaten
472 59.230.020 Attractiepark Parc d'attractions Terrein waarop een of meerdere attracties zijn verzameld

56 59.230.028 Casino Casino Een gelegenheid waar men in een luxe omgeving diverse gokspelen zoals roulette en blackjack aan speeltafels kan spelen
474 59.230.070 Beurs/tentoonstelling Foire / Exposition Ruimte waar op regelmatige basis beurzen en tentoonstellingen worden gehouden (>3 dg per week)

35 59.230.078 Biljart/Pool Billard / Pool Ruimte voornamelijk ingericht voor biljarten/poolbiljart en/of snooker  (evt horeca is hier aanvullend en niet hoofddoel)
43 59.230.102 Bowling Bowling Bowlingcentrum (evt horeca is hier aanvullend en niet hoofddoel)

475 59.230.150 Dierentuin Jardin zoologique Terrein waar tegen betaling dieren kunnen worden bekeken

668
59.230.200

Fitness
Fitness Centrum waar gesport kan worden op fitnessapparaten, gericht op conditieverbetering, vetverbranding en/of versterking van de spiermassa (hoeft niet vrijtoegankelijk te zijn)

477 59.230.265 Kartbaan Karting Plek waar karts kunnen worden gehuurd en erin kan worden gereden 
122 59.230.285 Kegelen Jeux aux quilles Kegelcentrum (evt horeca is hier aanvullend en niet hoofddoel)
488 59.230.290 Klimwand Mur escalade
478 59.230.295 Kunstijsbaan Patinoire Permanent gevestigde baan waar tegen betaling op kunstijs kan worden geschaatst
479 59.230.310 Lasergame Jeu de laser Centrum waar lasergames kunnen worden gespeeld
481 59.230.570 Sauna Sauna Voor iedereen toegankelijk sauna complex
482 59.230.590 Skibaan Piste de ski (couvert) Baan waar kan worden geskied
509 59.230.600 Wedkantoor Tiercé



302 59.230.660 Zonnebank Solarium Gelegenheid om voor een bepaalde tijd het gebruik van een zonnebank te huren
483 59.230.700 Zwembad Piscine Permanent gevestigde plaats waar tegen betaling kan worden gezwommen

9 59.230.950 Amusement Ov Divertissement (autres) Alle andere vormen van amusement, niet eerder genoemd
508 59.230.080 Binnenspeeltuin Pleine de jeux Overdekte speelgelegenheid voor kinderen
Dienstverlening Services

17 65.250.033 Videotheek Videothèque Verhuur van video's, DVD's en evt computergames
22 65.250.048 Autoverhuur Location de voitures Verhuur van auto's

788 65.250.111 Rijwielverhuur Location de bicyclettes Verhuur van fietsen
95 65.250.204 Gereeds Verh Location d' outils Verhuur van gereedschappen

275 65.250.950 Verhuur Ov Location (autres) Andere niet eerder genoemde vormen van verhuur
97 65.260.213 Edelsmid Orfèvre Fabricatie van sieraden, veelal op maat of op bestelling

221 65.260.222 Schoenrep/sleutels Cordonnerie/Clés Reparatie van schoenen, vaak in combi met sleutelservice
121 65.260.230 Kapper Coiffure Kapsalon
257 65.260.235 Tatoe/Pierc Tattoo / Perçage Aanbrenger van tatoo's en/of piercings
223 65.260.240 Schoonheidss Salon de beauté Schoonheidssalon
130 65.260.294 Kledingrep Réparation de vêtements Kledingrepareteur
249 65.260.301 Stoffeerderij Tapisserie Meubelstoffeerder
131 65.260.336 Kleermaker Tailleur Kledingmaker
189 65.260.431 Pottenbakker Poterie Vervaardiging ter plekke van potten en ander aardewerk
194 65.260.445 Electro Rep Réparation radio/télévision Reparatie van bruingoed

77 65.260.462 Drukw/Copy ImpriméS / photocopieS Productie van particulier drukwerk (m.n. trouw- en geboortekaartjes) en/of mogelijkheid voor particulieren om kopieën te (laten) maken
89 65.260.465 Foto-ontwik Développement de photos Verkooppunt voor al gericht op het afdrukken van foto's

104 65.260.501 Dierentrimsalon Toilleteur pour chiens Dierentrimsalon
145 65.260.630 Lijstenmaker Encadreur Vervaardiging van lijsten (op maat)

8 65.260.950 Ambacht Ov Artisanat (autres) Andere ambachtelijke verkooppunten, niet eerder genoemd.
87 65.280.030 Finan Interm Intermédiaire financier Financieel tussenpersoon voor bank-, hypotheek en verzekeringaangelegenheden

277 65.280.050 Verzekeringw Agent d'assurances Verkooppunt waar direct verzekeringen kunnen worden geregeld
27 65.280.063 Banken Banque Bank

188 65.280.410 Postkantoor Bureau de poste Postkantoor
31 65.290.073 Bellen-Internet Télephone / Internet Ruimte waar tegen betaling kan worden gebeld of op internet kan worden gesurfed
90 65.290.195 Fotostudio Studio de photo Maker van (pas)foto's en fotoreportages

146 65.290.340 Makelaardij Agence Immobilière Kantoor voor de verkoop van onroerend goed
23 65.290.427 Autowasserij Lavage de voitures Autowasstraat of self-carwash

387 65.290.428 Autopoetsbedrijf Cirage de carrosserie Servicestation voor het poetsen van auto's
476 65.290.430 Fietsenstalling Remise de bicyclettes Betaalde en overdekte stallingruimte voor fietsen
284 65.290.624 Stomerij/Wassalon Nettoyage à sec / Laverie
197 65.290.865 Reisburo Agence de voyages Verkooppunt van reizen
270 65.290.878 Uitzendburo Agence d'interim Bureau voor de bemiddeling in tijdelijk werk
548 65.290.930 Uitvaart Funeraire Winkel gespecialiseerd in artikelen voor begrafenissen en crematies.

69 65.290.950 Diensten Ov Services (autres) Overige vormen van dienstverlening niet eerder genoemd
489 65.290.960 Dienstencheque Titres-Services Adres waar men middels een dienstencheque een erkende onderneming kan regelen voor huishoudelijke klussen verricht in België.
ATM DAB
648 80.000.001 ATM DAB Geldautomaat
Overige activiteiten (ALLEEN GEBRUIKEN IN EEN GOAD) Seulement utiliser en un GOAD
291 90.000.100 Woning Logement Woonhuis (alleen in Goad)
119 90.000.200 Kantoor Bureau Kantoor, niet zijnde een verkooppunt (alleen in Goad)
175 90.000.300 Parkeergarage Parking Parkeergarage (in combinatie met DOP)

28 90.000.950 Bebouwing Ov Autre batiments Overige vormen van bebouwing o.a. garage, opslagruimte, scholen, kerken (alleen in Goad)
568 90.000.999 Biermerk Marque d'une bière - niet gebruiken -
308 90.000.961 Huis Maison Tijdelijke branche die aangeeft dat unit in de kaart moet worden verwijderd (alleen in Goad)
346 90.340.962 In Aanbouw En construction Terrein of gebouw waar op dit moment wordt gebouwd (alleen in Goad)
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