
BRANCHE TOELICHTING
2Ehands Boeken Verkoop van 2e hands boeken

2Ehands Diversen Verkoop van een algemeen assortiment 2e hands artikelen

2Ehands Kleding Verkoop van 2e hands kleding

A
Ambacht Overig Andere ambachtelijke verkooppunten, niet eerder genoemd.

Amusement Overig Alle andere vormen van amusement, niet eerder genoemd

Antiek Verkoop van antieke artikelen

Apotheek Verkoop van geneesmiddelen, in Nederland OOK verstrekking op doktersrecept

Aquariums Winkel gespecialiseerd in de verkoop van aquariums, siervissen en bijbehorende artikelen

ATM Geldautomaat

Attractiepark (FIX) Terrein waarop een of meerdere attracties zijn verzameld

Autodealer Officiele verdeler met name gericht op de verkoop van nieuwe en eventueel gebruikte auto's

Automaterialen Verkoop van materialen ter verfraaiing of zelfreparatie van auto's

Autoruiten (FIX) Reparatie van autoruitschades

Autoschade (FIX) Reparatie van schades ontstaan na aanrijdingen

Autosloperij (FIX) Demontage van auto's

Autoverhuur Verhuur van auto's

Autowasserij (FIX) Autowasstraat, self-carwash of autopoetsbedrijf

B
Babywoonwinkel Winkel gespecialiseerd in de verkoop van meubels voor de inrichting van babykamers, ook verkoop van kinderwagens, maxi-cosies e.d.

Badkamers Verkoop van badkamermeubilair (evt in combinatie met installatie)

Bakker Verkoop van brood en banket, met eventuele Lunchroom (deze mag niet de hoofdactiviteit zijn)

Bank Bank

Beeld/Geluid Winkels met als hoofdactiviteit de verkoop van beeld- (Video/DVD) en/of geluidsdragers (CD's/LP's)

Bellen-Internet Ruimte waar men tegen betaling kan bellen of surfen op internet 

Bezorg/Halen Verstrekking van (warme) maaltijden, deze worden niet ter plekke geconsumeerd maar worden afgehaald of bezorgd

Bibliotheek Uitlenen van boeken

Biljart/Pool Ruimte voornamelijk ingericht voor biljarten, poolbiljart en/of snooker  (evt horeca is hier aanvullend en niet hoofddoel)

Binnenspeeltuin Overdekte speelgelegenheid voor kinderen (inschatting oppervlakte)

Bioscoop (FIX) Vertoning van films

Bloemen/Planten Verkoop van snijbloemen en kamerplanten.

Boek&Kantoor Combinatie van de verkoop van het assortiment van boekhandels en kantoorartikelen, waarbij beide groepen een substantieel deel

 van de omzet vormen.

Boekhandel Verkoop van ongebruikte boeken, tijdschriften en kranten

Boerderijwinkel Verkoop op de boerderij van eigen producten, hoofdzakelijk levensmiddelen, aangevuld met een assortiment aangekochte producten

Boten Verkoop van boten, buitenboordmotoren en of onderhoud van boten

Bouwmarkt Winkel van minimaal 800m2  met een breed assortiment DHZ-artikelen (kan kleiner zijn indien vestiging behoort tot een Bouwmarkt-formule)

Bouwmateriaal Overwegend particulier gerichte verkoop van vrijwel uitsluitend bouwmaterialen, bij twijfel of professioneel niet opnemen

Bowling Bowlingcentrum (horeca is hier aanvullend en niet hoofddoel)
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Brandstof Verkoop van huishoudbrandstoffen, bij twijfel of professioneel niet opnemen

Breedpakket Definitie zie bouwmarkt, maar het WVO bedraagt maximaal 799 m² (kan groter zijn indien vestiging behoort tot een Breedpakket-formule)

Bruidskleding Winkel die zich met name richt op de verkoop van bruidskleding

Buitensport Verkoop van sportartikelen voor outdoor sporten (bergwandelen, klimmaterialen, trekking, navigatie ed.)

C
Cadeau-Artikelen Winkels met een huishoudelijk assortiment, met name bedoeld om cadeau te geven

Café Verstrekking van vrijwel uitsluitend drank (geen maaltijden)

Café-Restaurant Verstrekking van zowel drank als maaltijden

Caravans/Aanhangwagens Verkoop van campers, caravans, vouwwagens en aanhangwagens

Carparts (FIX) Garage gericht op installatie en reparatie van een specifieke auto-onderdeel

Casino/Amusementenhal gelegenheid met gok- en/of speelautomaten (inschatting oppervlakte)

CBD Verkoop van allerlei producten op basis van Cannabis, in tegenstelling tot de Nederlandse Smartshop, met een hoge CBD-waarde en een lage THC-waarde. (niet gericht op 

consumptie ter plekke)

Chocolade Winkel die zich bijna uitsluitend richt op de verkoop van chocola en pralines

Coffeeshop Verstrekking van softdrugs

Computers Verkoop van met name computers en computer randapparatuur (monitors/printers e.d.)

Crêpes/Wafels/Donuts verkoop van crêpes, wafels, donuts  ed. eventueel ter plaatse te consumeren

D
D&H Mode Verkoop van zowel dames- als herenbovenkleding

Damesmode Bovenkleding vrijwel uitsluitend voor dames

Delicatessen Winkel die speciale veelal luxueuzere levensmiddelen verkoopt en vaak ook veel kant-en-klaarproducten

Deur/Kozijn Verkoop van vrijwel uitsluitend deuren, kozijnen, dakkapellen e.d.

Dibevo Verkoop van levende have, zoals knaagdieren, vogels, vissen en reptielen, diervoeding, accessoires, zoals kooien, aquaria, speelgoed 

en riemen, diergeneesmiddelen en onderhoudsproducten zoals kattenbakvulling

Dieet/voedingssuppl. overwegend verkoop van dieetproducten en/of voedingssupplementen

Diensten Overig Overige vormen van dienstverlening niet eerder genoemd

Dienstencheque Adres waar men via een dienstencheque een erkende onderneming kan regelen voor huishoudelijke klussen. (Let op! Alleen in België)

Dierentrimsalon Dierentrimsalon

Dierentuin (FIX) Terrein waar tegen betaling dieren kunnen worden bekeken

Discotheek Gelegenheid voor avond- nachthoreca met centraal een dansvloer en harde muziek, ook nachtclubs

Drogist Verkoop persoonlijke verzorgingsproducten, zelfhulp geneesmiddelen, gezondheidsproducten, verplegings- en schoonmaakartikelen

Drukwerk/Copy Productie van particulier drukwerk (trouw- en geboortekaartjes) en/of mogelijkheid voor particulieren om kopieën te (laten) maken

E
Edelsmid Fabricatie van sieraden, veelal op maat of op bestelling

Electro Verkoop van witgoed, bruingoed en andere electrische apparatuur.

Electro Reparatie Reparatie van electrotechnische artikelen

Electronica Elektronische artikelen voor hobby doeleinden, motoren/besturing voor modelbouw, apparatuur voor zendamateurs,

meet- en regelapparatuur e.d.

Erotica Verkoop van seksartikelen en pornografisch materiaal
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Escaperoom (FIX) Gebouw of ruimte waar men tegen betaling een ontsnappingsspel kan spelen

F
Fastfood 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)

Feestartikelen Verkoop van artikelen voor feesten en partijen (verkleedkleren, confetti, versieringen e.d.)

Feestzaal Verhuur van ruimtes voor feesten en partijen, inclusief de verzorging van het eten en drinken voor deze feesten (vroeger partycentrum)

Fietsen Winkel die zich met name richt op de verkoop van fietsen 

Fietsenstalling overdekte, te betalen stallingruimte voor fietsen

Financieel Intermediair Financieel tussenpersoon voor leningen, verzekeringen en dergelijke

Financiële Instelling Overig Andere financiële instellingen, niet eerder genoemd

Fitness Centrum waar gesport kan worden op fitnessapparaten, gericht op conditieverbetering, vetverbranding en/of versterking van de

spiermassa, hoeft niet vrij toegankelijk te zijn (inschatting oppervlakte)

Foto/Film Verkoop van foto- en filmapparatuur, camera's, lenzen, statieven e.d.. Verder foto- en filmrolletjes, dataopslag voor fotocamera's ed. 

Eventueel in combinatie met het maken van foto's en fotoreportages, maar dit mag niet de hoofdactiviteit zijn.

Fotograaf Maker van (pas)foto's en fotoreportages, afdrukken van foto's

G
Galerie Tentoonstelling van kunst, zonder directe verkoop

Garagebedrijf (FIX) Reparatie en onderhoud van auto's (motorisch), verkoop van hoofdzakelijk tweedehandsauto's

Geen Winkel Dit is een hulpmiddel om een entiteit te verduidelijken die op een VKP lijkt maar het niet is.

Gereeds Verhuur Verhuur van gereedschappen

Glas/aardewerk hoofdzakelijk serviezen, bestek en glazen

Goudinkoop Winkel die hoofdzakelijk gericht is op de inkoop van edelmetalen

Grillroom/Shoarma Verkoop van grillproducten shoarma, kebab ed.

Groente/Fruit Vrijwel uitsluitend verkoop van, niet zelf gekweekte aardappelen, groenten en fruit

H
Haarden/Kachels Verkoop van haarden en kachels

Haarproducten Verkoop van pruiken, extensions, kappersbenodigdheden en haarverzorgingsproducten

Handvaardigheid Diverse handvaardigheidsartikelen, zoals boetseerklei, schildermaterialen ed.

Hengelsport Winkel gespecialiseerd in artikelen voor hengelsport

Herenmode Bovenkleding vrijwel uitsluitend voor heren

Hoortoestel Verkoop van hoorapparatuur en hoorbeschermingsartikelen.

Horeca Overig Horeca niet nader toe te delen in een van de andere horecabranches.

Hotel Activiteit uitsluitend gericht op verstrekken van overnachtingen al dan niet met ontbijt (min. 6 kamers en een receptie)

Hotel-Restaurant Hotel in combinatie met een a-la-carte restaurant

Huis Tijdelijke branche die aangeeft dat een unit moet worden verwijderd (naam en branche moeten identiek zijn)

Huishoudelijke Artikelen Winkel 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 voor zover niet elders genoemd.

Huishoudelijke Onderdelen Winkel voor de verkoop van onderdelen voor zelfreparatie van elektronische apparatuur.

Huishoudlinnen Winkel gespecialiseerd in de verkoop van huishoudelijk textiel al dan niet in combinatie met bedlinnen.
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I
IJssalon Verkoop van consumptie ijs

IJzerwaren en Gereedschappen Verkooppunt met een breed en diep assortiment, van (met name) gereedschappen en ijzerwaren (incl. bevestigingsmaterialen;

hang-/sluitwerk); installatiemateriaal, (elektra);  Het assortiment is duidelijk beperkter dan bij bouwmarkten en breedpakket-zaken.

In Aanbouw Terrein of gebouw waar op het moment (aan) wordt gebouwd of vernieuwd. (Naam en Branche moeten identiek zijn)

Inktvullers Winkel voor de verkoop van inktcardridges voor printers en het navullen van eigen cartridges.

J
Juwelier Winkel in edelstenen en sieraden van edele metalen, juweliersartikelen, horloges en andere gebruiksvoorwerpen van edele metalen

K
Kaas Winkel voor de verkoop van kaas

Kantoorartikelen Verkoop van kantoor- en schoolbenodigdheden, zoals schrijf- en tekenbenodigdheden, kantoorartikelen e.d.

Kapper Kapsalon

Kartbaan (FIX) Plek waar karts kunnen worden gehuurd en erin kan worden gereden 

Keukens Winkel gespecialiseerd in de verkoop van inbouwkeukens (eventueel in combinatie met de installatie)

Keukens/Badkamers Verkoop van zowel inbouwkeukens als badkamermeubilair (eventueel in combinatie met installatie)

Kindermode Bovenkleding vrijwel uitsluitend voor kinderen. (maatvoering van de kleding vindt plaats in kindermaten)

Kledingreparatie Kledinghersteller

Kleermaker Kledingmaker (maatkleding)

Klimwand (FIX) Indooraangelegenheid voor de beoefening van klimsport

Koffie/Thee Winkel die met name koffie en thee verkoopt, eventueel aangevuld met artikels die bestemd zijn voor het koffie/thee drinken

Koffiebar Verstrekking van overwegend (warme, niet alcoholische) dranken klaargemaakt door een barista, beperkt aanbod van ontbijten, lunches en desserts. Te bestellen aan de 

toonbank.

Koffiehuis Verstrekking van uitsluitend niet alcoholische dranken (in de regel turks of marokkaans), indien VZW niet registreren

Kookwinkel Winkel in potten, pannen, bestek en huishoudelijke metaalwaren die gebruikt worden voor de maaltijdbereiding

Kunsthandel Directe verkoop van kunst (o.a. Schilderijen, beeldhouwwerken e.d.)

Kunstijsbaan (FIX) Permanent gevestigde indoor ijsbaan waar tegen betaling op kunstijs kan worden geschaatst

Kunstuitleen Uitlenen van kunstvoorwerpen

L
Lasergame (FIX) Centrum waar lasergames kunnen worden gespeeld

Lederwaren Winkel in lederwaren en reisartikelen, ook van leder-vervangende stoffen, zoals portefeuilles, etuis, portemonnees, tassen, koffers ed

Leegstand Winkelpand waar geen gebruiker in gevestigd is (Naam en Branche moeten identiek zijn)

Legerdump Verkoop van door het leger afgedankte materialen (o.a. Kleding, gasmaskers, verpakkings- en reismateriaal)

Levensmiddelen Overig Alle verkoop van levensmiddelen die niet in een van bovenstaande kan worden ingedeeld

Lijstenmaker Vervaardiging van lijsten (op maat)

Lingerie Verkoop van onder- en nachtkleding, korsetten en bustehouders

Lunchroom Maaltijdverstrekker, met bediening aan tafel, met name van ontbijten, lunches en desserts,

in tegenstelling tot restaurants 's avonds overwegend gesloten
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M
Makelaardij Kantoor voor de verkoop van onroerend goed

Massagesalon (FIX) Massagesalon (niet erotisch)

Meubelen Winkel met een breed assortiment aan meubels

Minisuper Zie supermarkt, maar winkel is maximaal 149 m² (kan groter zijn indien vestiging behoort tot een Minisuper-formule)

Modeaccessoires Verkoop van een of meer van de volgende artikelen: bijouterieën (=sieraden van onedele metalen, kunststof en/of textiel), hoofddeksels, shawls, stropdassen, riemen, 

paraplu's, beenmode, handschoenen, niet-lederen tassen en telefoonhoesjes.

Modelbouw Verkoop van modelbouw en/of poppenhuizen

Modewarenhuis Verkoop (hoofdzakelijk vanaf rekken) van een algemeen assortiment aan kleding & modeaccessoires, eventueel aangevuld met schoenen. 

Motorfietsen Verkoop en onderhoud van motorfietsen

Museum (FIX) Tentoonstelling van kunst of andere bijzondere artikelen

Muziekinstrumenten Verkoop van muziekinstrumenten (piano's, blaasinstrumenten, slagwerk ed.) evt. in combinatie met bladmuziek 

N
Naaimachines Winkel met name gericht op de verkoop van naaimachines

Nachtwinkel Minisuper met (late) avond en nachtopening

Nagelstudio Nagelstudio (niet medisch)

Natuursteen Verkoop van natuursteen en of grafstenen

New Age Verkoop van artikelen voor spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid.

Non-Food Overig Alle overige niet elders in te delen detailhandel; niet zijnde levensmiddelen

O
Odd-Shops Winkel met een vreemd en uniek assortiment

Optiek 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.

P
Pannenkoeken Restaurant met als specialisatie (hartige) pannenkoeken

Paramedisch Verkoop van medische hulpmaterialen

Parfumerie Parfums, cosmetica en lichaamsverzorgende producten

Parkeergarage Overdekte Openbare Parkeergarage

Parket/Laminaat Verkoop van houten-, pvc- en laminaatvloeren

Partijgoederen Verkoop van een algemeen, wisselend assortiment restpartijen.

Persoonlijke Verzorging Overig Verkoop van persoonlijke verzorging, niet toe te delen naar drogist, parfumerie of haarproducten.

Pickuppoint op zichzelf staand Pick-up-point, met een servicebalie, van een supermarkt of online warenhuis (deze definitie geldt niet voor een PuP in een supermarkt)

Poelier Verkoop van wild en gevogelte

Postkantoor Postkantoor

Pottenbakker Vervaardiging ter plekke van potten en ander aardewerk

Q

R
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Radio & Tv Verkoop van overwegend audio- en videoapparatuur (CD/DVD spelers, stereo's, tv's e.d.)

Reisburo Verkooppunt van reizen

Restaurant Verstrekking van maaltijden, drank wordt alleen verstrekt in combinatie met het eten

Rijwielverhuur Verhuur van fietsen

Ruitersport Verkoop van artikelen voor paardensport

S
Sauna (FIX) Voor iedereen toegankelijk sauna complex

Schoenen Winkels in schoeisel, inclusief sportschoeisel en schoenfournituren, zoals veters, schoensmeer, inlegzolen, enz.

Schoenreparatie / sleutels Reparatie van schoenen en/of sleutelservice

Schoonheidssalon Schoonheidssalon

Scooters/brommers Winkel die zich met name richt op de verkoop en onderhoud van scooters en bromfietsen

Seksclub Gelegenheid voor seks, erotische massages, erotische shows, parenclubs e.d.

Shisha-lounge Horecagelegenheid waar men tegen betaling een waterpijp kan roken

Skibaan (FIX) Baan waar kan worden geskied

Slaapkamer/Bedden Verkoop van bedden, slaapkamermeubelen, matrassen en bedbodems.

Slagerij Verkoop van vlees en vleeswaren

Slijter Verkoop van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken

Smartshop/Growshop Verkoop van materialen ten behoeve van de productie van softdrugs (wiet) / Verkoop van soft drugs (niet gericht op consumptie ter plekke)

Software/Games Winkel met als hoofdactiviteit de verkoop van computersoftware en -games.

Souvenirs Winkel met artikelen voor cadeaus of herinnering aan de betreffende plaats of streek.

Speelgoed Verkoop van speelgoed: spellen, puzzels en dergelijke; spelcomputers

Sport Speciaalzaak Winkel gespecialiseerd in alle accessoires, kleding, schoenen voor het beoefenen van 1 bepaalde sport

Sportzaak Verkoop van algemeen assortiment sport, meerdere sporten en zowel kleding als accessoires

Stoffeerderij Meubelstoffeerder

Stoffen Verkoop van stoffen voor o.a. kleding en bekleding…

Stomerij/Wassalon Schoonmaak van kleding door stomen en/of ruimte waar je gebruik kunt maken van wasmachines om kleding  te reinigen.

Supermarkt Winkel met een breed en vrij diep assortiment levensmiddelen vaak aangevuld met een smal en ondiep assortiment non-foodproducten. Kan ook Bio zijn.  WVO is groter dan 

149m² (kan kleiner zijn indien vestiging behoort tot een Supermarkt-formule)

T
Tabak speciaalzaak Speciaalzaak in rookartikelen ook e-sigaretten en/of waterpijpen vallen hieronder.

Tabak/Lectuur Verkoop van tabaksproducten en rokersbenodigdheden, in combinatie met tijdschriften, zoetwaren en frisdranken.

Tankstation Verkoop van autobrandstoffen al dan niet met een winkel

Tatoe/Piercing Aanbrenger van tattoos en/of piercings

Tegels Verkoop van wand- en vloertegels

Telecom Winkel voor de verkoop van telecomapparatuur en toebehoren

Textielsuper Zelfbediening van kleding en overig textiel in het lage marktsegment, verkoop met name vanuit graaibakken en kassa’s zijn vaak 

bij de uitgang van de winkel.

Theater (FIX) Ruimte voor de vertoning van live voorstellingen

Toko Winkel die met name oosterse levensmiddelen verkoopt

Trampolinepark (FIX) Gebouw of ruimte waar men tegen betaling trampoline kan springen waarbij de horeca ondergeschikt is
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Tuinartikelen Winkel gespecialiseerd in de verkoop van artikelen tbv tuinieren, gereedschap, potgrond e.d. Maar geen of nauwelijks verkoop van levend materiaal

Tuincentrum 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

Tuinmeubelen Verkoop van meubilair voor de tuin, tuinstoelen, tuintafels, maar ook bijv. BBQ-meubilair.

U
Uitvaart Winkel gespecialiseerd in artikelen voor begrafenissen en crematies

Uitzendbureau Bureau voor de bemiddeling in tijdelijk werk

Uurwerken Winkels uitsluitend gericht op de verkoop van horloges en klokken

V
Verbouw Een bestaand winkelpand, met een bestaand adres dat wordt opgeknapt voor de opening van een nieuwe, reeds gekende, activiteit (Naam en Branche identiek)

Verf/Behang Winkel met een breed en diep assortiment  verf en wandbekleding; eventueel aangevuld woningtextiel en/of zonwering. 

De beide eerste groepen leveren het overgrote deel van de omzet.

Verhuur Overig Andere niet eerder genoemde vormen van verhuur

Verlichting Verkoop van verlichtingsartikelen

Verzamelen Verkoop van (eerder zeldzame) nieuwe- en tweedehandsproducten met als doel het uitbouwen van een verzameling.

Verzekeringswezen Verkooppunt van 1 verzekeringsmaatschappij, deze branche wordt dus vrijwel uitzonderlijk gebruikt voor formules. (let op! Het gaat hier dus niet om financieel intermediair)
Videotheek Verhuur van beeld- en geluiddragers al dan niet met computergames

Vis Verkoop van vis, schaal- en weekdieren

Vlaaien Verkoop van banket, met de nadruk op vlaaien, enkel in Nederland, anders bij branche bakker

W
Warenhuis Winkel met een breed en diep assortiment waarbij het modesegment vaak de boventoon voert. 

Watersport Winkel gespecialiseerd in de verkoop van artikelen voor watersport, o.a. Zeilen, windsurfen, waterskiën

Wedkantoor Winkel waarin men weddenschappen kan afsluiten al dan niet in combinatie met wat horeca. 

Witgoed Verkoop van overwegend witgoed, zoals wasmachines, koelkasten, fornuizen, magnetrons en vrieskisten;

Wol/Handwerk Verkoop van hobbyartikelen zolang het maar textielgebonden is, d.w.z. breien, stoffen borduren enz.

Woninginrichting 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.

Woningtextiel Verkoop van tapijten,  gordijnen en vitrages al dan niet in combinatie met binnenzonwering, harde vloerbedekking.

Woondecoratie 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.

Woonwarenhuis Verkoop van zowel meubels als andere woninginrichtingsartikelen (vloerbedekking, woningtextiel, verlichting e.d.), maar ook huishoudartikelen

X

Y

Z
Ziekenhuis Winkel Gemakswinkel in een ziekenhuis.

Zoetwaren Verkoop van snoep en suikerwerk, ook doopsuikers

Zonnebank Gelegenheid om voor een bepaalde tijd het gebruik van een zonnebank te huren
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Zonwering Verkoop van buitenzonwering en/of (uitsluitend) binnenzonwering

Zwembad (FIX) Inpandig openbaar zwembad.
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