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Het winkelverkoopvloeroppervlak detailhandel 

Elk verkooppunt in de detailhandelssector, die Locatus opneemt in zijn database, heeft een 
winkelverkoopvloeroppervlak (WVO). 
 
Onder winkelverkoopvloeroppervlak verstaat Locatus: 

 

Het oppervlak van een verkooppunt in de 
detailhandelssector dat voor de klant vrij toegankelijk dan 
wel zichtbaar is, inclusief de ruimten die direct met de 
verkoop samenhangen. 

 
Bij de meeste winkels is helder welk oppervlak tot het WVO behoort. Maar wat doe je met de leuke 
vijver in de meubelwinkel, of de kleine koffiehoek in de modewinkel? Deze onderdelen dragen bij aan 
de opsmuk van de winkel, en daarmee aan de verkoopbedoelingen. Daarom wordt deze ruimte 
meengenomen als winkelverkoopvloeroppervlak.  
 
Het WVO wordt ingemeten op een hoogte van 1.50 m. Lagere ruimtes zoals onder schuine daken 
worden dus niet meegerekend.  
 

Tot het winkelverkoopvloeroppervlak wordt wel gerekend: 

• Paskamers; 

• Etalages; 

• Ruimte voor winkelwagentjes; 

• Entreeruimten; 

• Ruimte achter de toonbank; 

• Vitrines 

• Schapruimte 

• Ruimte achter de kassa in supermarkten 
 

Tot het winkelverkoopvloeroppervlak wordt in ieder geval niet gerekend: 

• Opslagruimte, kantoorruimte en magazijnruimte; 

• Toilet en keukenruimte; 

• Kantineruimte; 

• Alle ruimten die aan weersinvloeden onderhevig zijn (portiekruimte, ruimte onder een afdak 
en dergelijke); 

• Klantenserviceruimte; 

• Productieruimte en reparatieruimte; 

• Trappenhuizen, liftkokers en trapgaten; 

• Afgesloten diepvries en koelruimten. 
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Het winkelverkoopvloeroppervlak niet-detailhandel   

Aan alle overige sectoren wordt ook een oppervlak toegekend. Ook hier geldt dat de vrij toegankelijke 
ruimte wordt opgemeten. Hieronder verstaat Locatus: 

  

Het oppervlak van een verkooppunt buiten de 
detailhandelssector die voor de bezoeker vrij 
toegankelijk is, inclusief de ruimten die direct 
samenhangen in het contact met die bezoeker. 
 

Bij de meeste panden zal het bepalen van de vrij toegankelijke ruimte (WVO) geen problemen 
opleveren. Bij de diensten zijn weer andere ruimtes waar niet elke consument toegang toe heeft. 
Ruimtes waar een toegangsbewijs voor nodig is worden bijvoorbeeld niet meegenomen: denk aan de 
bioscoopzalen in de bioscoop of de feestzaal bij een hotel.   
 
Als het een oppervlakte betreft die gescheiden wordt door een balie dan wordt er gemeten tot één 
meter achter de balie.  
 
Bij een hotel-restaurant bestaat het WVO uit de lobby, het restaurant, de bar en alle verkeersruimtes 
naar deze ruimtes. 
 

Tot de vrij toegankelijke ruimte (WVO) wordt wel gerekend: 

• Etalages; 

• Entreeruimte; 

• Verbruiksruimte; 

• Ontvangstruimte; 

• Afhandelingsruimte; 
 

Tot de vrij toegankelijke ruimte wordt niet gerekend: 

• Opslagruimte, afgescheiden kantoorruimte;  

• atelier en magazijnruimte; 

• behandelingsruimte; 

• Toilet en keukenruimte; 

• Kantineruimte; 

• Alle ruimtes die aan weersinvloeden onderhevig zijn (portiekruimte, ruimte onder een afdak ) 

• Trappenhuizen, liftkokers en trapgaten; 

• Vergaderruimte. 

• Zwembad en saunaruimte in hotels. 

• Alle ruimtes waarvoor een toegangsbewijs of sleutel nodig is. 

• Alle gangen naar bovengenoemde ruimtes. 
• Feestzaal bij horeca 

• Ontbijtruimte bij een hotel (alleen logies zonder lunch en/of diner). 


