
Nationale Nederlanden

Code Omschrijving Doelgroep

6004 stratenmakersbedrijf bouw

6079 rioleringsbedrijf bouw

6060 electriciensbedrijf bouw

6065 installatiebedrijf glasvezelkabel bouw

6022 installatiebedrijf van alarmsystemen/monteren en demonteren bouw

6078 Rigger (monteren verlichting ed theaters/evenementen) bouw

6074 Loodgieterbedrijf excl dakdekken bouw

6066 installatiebedrijf sprinklerinstallaties bouw

6069 installatiebedrijf van sanitair bouw

6067 installatiebedrijf van badkamers bouw

6123 Gasfitter (inclusief loodgieterswerk) bouw

6058 cv-, Installatiebedrijf bouw

6055 airco-installatiebedrijf bouw

6073 Liftmontagebedrijf bouw

6005 Stukadoorsbedrijf bouw

6047 Timmerbedrijf bouw

6043 Standbouwbedrijf bouw

6086 traprenovatiebedrijf bouw

6087 winkelbetimmeringsbedrijf bouw

6068 installatiebedrijf van magazijn- en winkelstellingen bouw

6009 Betonvloerenbedrijf (incl vlinderen) bouw

6051 Vloerlegbedrijf (incl parket) bouw

6081 Schilder/glaszettersbedrijf bouw

6085 Systeemplafond- en wandenbedrijf bouw

6006 Tegelzettersbedrijf bouw

6053 montagebedrijf van zonweringen/wanden bouw

6059 Dakdekkersbedrijf bouw

6061 Gevel en dakbeplatingbedrijf bouw

6040 Rietdekkersbedrijf bouw

6088 Dakdekker exclusief brandgevaarlijke werkzaamheden, Lei- /Pannendekker. bouw

6064 Ijzervlechtersbedrijf bouw

6008 Betonijzervlechtersbedrijf bouw

6056 Betonboordersbedrijf bouw

6057 Betonwerkersbedrijf bouw

6076 Metselaarsbedrijf bouw

6063 gipsbetonblokken, lijmen en stellen bouw

6052 Voegersbedrijf bouw

6075 Loodgietersbedrijf incl dakdekken bouw

6072 Lasbedrijf burgerlijke bouw en utiliteitsbouw bouw

6082 schoonmaakbedrijf bouw

6002 Glazenwassersbedrijf bouw

6041 Schoorsteenvegersbedrijf bouw

6020 Hoveniersbedrijf bouw

6077 montagebedrijf van kantoormeubilair bouw

6070 Keukenmontagebedrijf bouw

6080 rioolontstoppersbedrijf bouw

6083 slotenmakersbedrijf bouw

6044 Woningstoffeerdersbedrijf bouw

1000 Detailhandel detailhandel

1009 winkel in autoaccessoires excl. Montage/reparatie detailhandel

1057 winkel in Levensmiddelen / supermarkt detailhandel

1129 winkel in groenten en fruit detailhandel

1138 winkel in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte Winkels in detailhandel

1104 Slagerij detailhandel

1121 Poeliersbedrijf detailhandel

1084 winkel in vis detailhandel



1123 winkel in brood, banket, chocolade en suikerwerk detailhandel

1021 winkel in Brood en banket detailhandel

1002 winkel in chocolade en suikerwerk detailhandel

1072 snoep, candy detailhandel

1106 slijterij detailhandel

1029 winkel in delicatessen detailhandel

1049 winkel in Kaas, noten e.d. detailhandel

1092 winkel in Zuivelproducten detailhandel

1132 winkel in Kantoormachines en kantoormeubelen detailhandel

1124 winkel in computers en kantoorbenodigdheden detailhandel

1131 winkel in Kachels en haarden, incl installatie detailhandel

1137 winkel in stoffen , textielen fournituren,wolwinkel detailhandel

1041 winkel in handwerkartikelen detailhandel

1031 winkel in doe het zelf artikelen detailhandel

1130 winkel in ijzerwaren en gereedschappan detailhandel

1343 winkel in verf en schildersbenodigdheden detailhandel

1481 behang, verfwaren detailhandel

1480 Schildersbenodigdheden (kunst) detailhandel

1136 winkel in parket detailhandel

1043 winkel in hobbyartikelen detailhandel

1139 winkel in vloerbedekking excl leggen detailhandel

1638 gordijnen, vitrage detailhandel

1061 winkel in naaimachines detailhandel

1047 winkel in huishoudelijke artikelen en apparatuur, excl installatie detailhandel

1059 winkel in meubelen detailhandel

1122 winkel in bedden en gordijnen detailhandel

1012 bedden en matrassen detailhandel

1083 winkel in verlichtingsartikelen detailhandel

1113 woninginrichtingsbedrijf detailhandel

1060 winkel in muziekinstrumenten detailhandel

1128 winkel in glas en porselein detailhandel

1005 winkel in aardewerk detailhandel

1127 winkel in glas detailhandel

1023 winkel in bijouterieën detailhandel

1034 winkel in feestartikelen detailhandel

1126 winkel in geschenkartikelen detailhandel

1073 winkel in souvenirs detailhandel

1007 cusiosa detailhandel

1015 winkel in boeken en tijdschriften detailhandel

1125 winkel in fietsen en bromfietsen detailhandel

1074 winkel in speelgoed detailhandel

5047 Thuiszorg benodigdheden detailhandel

1133 winkel in kleding, bont en leder detailhandel

1134 winkel in kleding, bruids- en avondkleding (ook verhuur) detailhandel

1053 winkel in kleding overig detailhandel

1010 winkel in baby- en kinderkleding detailhandel

1011 winkel in babyartikelen detailhandel

1058 winkel in lingerie detailhandel

1071 winkel in schoenen detailhandel

1135 winkel in lederwaren en reisartikelen detailhandel

1093 Drogisterij detailhandel

1045 winkel in hoortoestellen detailhandel

1421 Orthopedische artikelen detailhandel

1027 winkel in cosmetische artikelen detailhandel

1027 winkel in parfumerie en cosmetische artikelen detailhandel

1014 winkel in bloemen detailhandel

1117 Tuincentrum (excl hovenierswerkzaamheden detailhandel

1030 winkel in dieren en dierenbenodigdheden detailhandel

1042 winkel in hengelsportartikelen detailhandel



1120 Opticien detailhandel

1006 winkel in antiek /antiquair detailhandel

1144 Schoenmakerswinkel detailhandel

1105 Sleutelmakerswinkel detailhandel

1095 Hakken/-sleutelmakerswinkel detailhandel

4010 hotel (met of zonder restaurant) horeca

4013 motel horeca

4024 pension horeca

4003 bed&breakfast horeca

4031 bodega horeca

4141 afhaalrestaurant horeca

4037 grillroom horeca

4030 bistro horeca

4033 eetcafe horeca

4039 pannenkoekenhuis horeca

4014 pizzeria horeca

4015 restaurant horeca

4043 cafetaria horeca

4034 eetsalon horeca

4026 snackbar horeca

4140 broodjeszaak horeca

4139 lunchroom horeca

4025 shoarmazaak horeca

4005 croissanterie horeca

1096 ijssalon horeca

4048 kookstudio horeca

4008 catering horeca

4004 brasserie horeca

4006 café horeca

4032 café met zaal horeca

4002 bar horeca

4049 wijnbar horeca

4035 espressobar horeca

4042 zalencentrum horeca

4038 koffiehuis of koffieshop (geen drugs) horeca

4041 tearoom horeca

4036 grand cafe horeca

7001 accountantskantoor zakelijke dienstverlening

7074 administratiekantoor (met belastingadvies) zakelijke dienstverlening

7003 administratiekantoor(geen belastingadvies)* zakelijke dienstverlening

7005 adviesbureau zakelijke dienstverlening

7006 advocatenkantoor zakelijke dienstverlening

7075 applicatiebeheer zakelijke dienstverlening

7009 architectenbureau zakelijke dienstverlening

7012 Assurantiekantoor zakelijke dienstverlening

7076 automatiseringsadviesbureau(geen hard- en software ontwikkeling)* zakelijke dienstverlening

7019 belastingadviesbureau(federatie zakelijke dienstverlening

7077 bemiddelingskantoor zakelijke dienstverlening

7078 bewindvoering en inkomensbeheer* zakelijke dienstverlening

7079 bewindvoering wet schuldsanering natuurlijke personen* zakelijke dienstverlening

7080 bouwkundig ontwerpbureau zakelijke dienstverlening

7081 communicatie adviesbureau zakelijke dienstverlening

7082 constructeursbureau zakelijke dienstverlening

7083 controllers zakelijke dienstverlening

7026 deurwaarderskantoor zakelijke dienstverlening

7084 economisch adviesbureau zakelijke dienstverlening

7085 facilitair adviesbureau zakelijke dienstverlening

7086 financieel advies/planningbureau (geen verzekeringsbemiddeling)* zakelijke dienstverlening

7087 financieel echtscheidingsplanning zakelijke dienstverlening



7088 financieringskantoor zakelijke dienstverlening

7089 fiscaal juridisch bureau zakelijke dienstverlening

7033 grafisch ontwerpbureau zakelijke dienstverlening

7090 human resource adviesbureau* zakelijke dienstverlening

7091 hypotheekadviesbureau zakelijke dienstverlening

7092 ict-consultingbureau (geen hard- en software ontwikkeling)* zakelijke dienstverlening

7035 incassobureau* zakelijke dienstverlening

7093 interieur ontwerpbureau zakelijke dienstverlening

7094 interim management* zakelijke dienstverlening

7095 juridisch adviesbureau* zakelijke dienstverlening

7096 letselschade adviesburreau zakelijke dienstverlening

7097 logistiek adviesbureau zakelijke dienstverlening

7040 makelaar onroerend goed zakelijke dienstverlening

7098 management/trainingsbureau zakelijke dienstverlening

7099 marketingadviesbureau zakelijke dienstverlening

7100 markt- en opinie onderzoeksbureau zakelijke dienstverlening

7101 mediation* zakelijke dienstverlening

7047 notariskantoor zakelijke dienstverlening

7102 organisatieadviesbureau* zakelijke dienstverlening

7103 P&O adviseurPersoneel- en organisatievraagstukken zakelijke dienstverlening

7104 public relationsbureau zakelijke dienstverlening

7105 raadgevend ingenieursbureau zakelijke dienstverlening

7106 rechtskundig adviesbureau* zakelijke dienstverlening

7107 reclamebureau zakelijke dienstverlening

7054 reclameontwerp en reclameadviesbureau zakelijke dienstverlening

7057 reisbureau excl organiseren van reizen zakelijke dienstverlening

7060 Secretaresse zakelijke dienstverlening

7061 softwarehouse (ontwikkelen en bouwen software) zakelijke dienstverlening

7108 systeembeheer zakelijke dienstverlening

7064 tolk zakelijke dienstverlening

7109 training en opleidingbedrijf(tbv zakelijke dienstverlening zakelijke dienstverlening

7070 vertaalbureau* zakelijke dienstverlening

7110 websites, ontwerpen/bouwen zakelijke dienstverlening

7159 Mental coach/counseler, zakelijke dienstverlening

7073 werving en selectiebureau* zakelijke dienstverlening

1321 winkel in rook- en tabakwaren detailhandel

1029 winkel in delicatessen detailhandel

1049 winkel in Kaas, noten e.d. detailhandel

1092 winkel in Zuivelproducten detailhandel

1487 natuurvoeding en reformartikelen detailhandel

1170 winkel in koffie, thee en specerijen detailhandel

1132 winkel in Kantoormachines en kantoormeubelen detailhandel

1124 winkel in computers en kantoorbenodigdheden detailhandel

1467 winkel in computers, randapparatuur en software detailhandel

1334 winkel in telefoons, telecommunicatieapparatuur en accessoires detailhandel

1634 winkel in audio- en videoapparatuur en bruingoed detailhandel

1131 winkel in Kachels en haarden, incl installatie detailhandel

1475 winkel in kledingsstoffen, huishoudtextiel en fournituren detailhandel

1137 winkel in stoffen , textielenfournituren,wolwinkel detailhandel

1041 winkel in handwerkartikelen detailhandel

1031 winkel in doe het zelf artikelen detailhandel

1636 winkel in bouw- en tuinmaterialen detailhandel

1130 winkel in ijzerwaren en gereedschappan detailhandel

1343 winkel in verf en schildersbenodigdheden detailhandel

1481 behang, verfwaren detailhandel

1480 Schildersbenodigdheden (kunst) detailhandel

1082 winkel in verf, verfwaren en behang detailhandel

1345 winkel in tegels en plavuizen detailhandel

1346 winkel in keukens (excl installatie) detailhandel



1136 winkel in parket detailhandel

1347 winkel in vloeren (excl installatie) detailhandel

1043 winkel in hobbyartikelen detailhandel

1171 winkel in verwarmingsapparaten, excl. installatie detailhandel

1350 winkel in sanitair detailhandel

1172 winkel in vlakglas detailhandel

1352 bouwmarkt detailhandel

1083 winkel in verlichtingsartikelen detailhandel

1353 winkel in woningtextiel, vloerbedekking en gordijnen detailhandel

1139 winkel in vloerbedekking excl leggen detailhandel

1139 winkel in vloerbedekking excl leggen detailhandel

1638 gordijnen, vitrage detailhandel

1638 winkel in gordijnen, vitrage detailhandel

1356 winkel in witgoed en elektrische huishoudelijke apparatuur detailhandel

1061 winkel in naaimachines detailhandel

1047 winkel in huishoudelijke artikelen en apparatuur, excl installatie detailhandel

1113 woninginrichtingsbedrijf detailhandel

1059 winkel in meubelen detailhandel

1122 winkel in bedden en gordijnen detailhandel

1012 bedden en matrassen detailhandel

1369 winkel in verlichtingsartikelen detailhandel

1113 woninginrichtingsbedrijf detailhandel

1060 winkel in muziekinstrumenten detailhandel

1128 winkel in glas en porselein detailhandel

1245 winkel in aardewerk detailhandel

1127 winkel in glas detailhandel

1005 winkel in glas, porselein en aardewerk detailhandel

1023 winkel in bijouterieën detailhandel

1126 winkel in geschenkartikelen detailhandel

1007 cusiosa detailhandel

1372 winkel in huishoudelijke artikelen detailhandel

1015 winkel in boeken en tijdschriften detailhandel

1374 winkel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorartikelen detailhandel

1336 winkel in beeld- en geluidsdragers detailhandel

1125 winkel in fietsen en bromfietsen detailhandel

1382 winkel in fietsen, bromfietsen en onderdelen hiervan detailhandel

1384 winkel in watersportartikelen (niet gemotoriseerd) detailhandel

1173 winkel in sportartikelen detailhandel

1471 winkel in kampeerartikelen (geen caravans) detailhandel

1074 winkel in speelgoed detailhandel

1053 winkel in kleding overig detailhandel

1133 winkel in kleding, bont en leder detailhandel

1134 winkel in kleding, bruids- en avondkleding (ook verhuur) detailhandel

1053 winkel in kleding overig detailhandel

1010 winkel in baby- en kinderkleding 'Winkels in detailhandel

1011 winkel in babyartikelen detailhandel

1058 winkel in lingerie detailhandel

1071 winkel in schoenen detailhandel

1135 winkel in lederwaren en reisartikelen detailhandel

1093 Drogisterij detailhandel

1045 winkel in hoortoestellen detailhandel

1421 Orthopedische artikelen detailhandel

5047 Thuiszorg benodigdheden detailhandel

1027 winkel in cosmetische artikelen detailhandel

1422 winkel in parfumerie en cosmetische artikelen detailhandel

1014 winkel in bloemen detailhandel

1117 Tuincentrum (excl hovenierswerkzaamheden detailhandel

1030 winkel in dieren en dierenbenodigdheden detailhandel

1042 winkel in hengelsportartikelen detailhandel



1434 winkel in fotografische artikelen detailhandel

1120 Opticien detailhandel

1380 winkel in posters en lijsten detailhandel

1435 lijstenmaker detailhandel

1174 winkel in geschenkartikelen en curiosa detailhandel

1073 winkel in souvenirs detailhandel

1131 winkel in kachels en haarden, incl installatie detailhandel

1034 winkel in feestartikelen detailhandel

1006 winkel in antiek /antiquair detailhandel

1144 Schoenmakerswinkel detailhandel

1105 Sleutelmakerswinkel detailhandel

1095 Hakken/-sleutelmakerswinkel detailhandel

2000 groothandel groothandel

2101 groothandel in huisdieren en huisdierbenodigdheden groothandel

2001 groothandel in groente en fruit groothandel

2256 groothandel in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte groothandel

2258 groothandel in zuivelproducten groothandel

2102 groothandel in kaas groothandel

2016 groothandel in drank groothandel

2260 groothandel in koffie, thee en specerijen groothandel

2261 groothandel in snacks groothandel

2154 groothandel in vis, schaal- en weekdieren groothandel

2151 groothandel in brood, banket, chocolade en suikerwerk groothandel

2048 groothandel in levensmiddelen groothandel

2272 groothandel in kledingsstoffen, huishoudtextiel en fournituren groothandel

2275 groothandel in kleding en modeartikelen (excl uitsluitend bont en leer) groothandel

2065 groothandel in schoenen groothandel

2279 groothandel in witgoed en elektrische huishoudelijke apparatuur groothandel

2281 groothandel in audio- en videoapparatuur en bruingoed groothandel

2141 groothandel in fotografische artikelen groothandel

2282 groothandel in beeld- en geluiddragers groothandel

2283 groothandel in optische artikelen groothandel

2285 groothandel in glas, porselein en aardewerk groothandel

2286 groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen groothandel

2148 groothandel in parfums en cosmetica groothandel

2052 groothandel in meubels groothandel

2162 groothandel in keukens groothandel

2090 groothandel in bedden en matrassen groothandel

2073 groothandel in woningtextiel, vloerbedekking en gordijnen groothandel

2078 groothandel in verlichtingsartikelen groothandel

2020 groothandel in fietsen, bromfietsen en onderdelen hiervan groothandel

2083 groothandel in watersportartikelen (niet gemotoriseerd) groothandel

2143 groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) groothandel

2149 groothandel in speelgoed groothandel

2054 groothandel in muziekinstrumenten groothandel

2150 groothandel in sportartikelen (geen watersport, jacht- en schietsport) groothandel

2120 groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) groothandel

2007 groothandel in boeken en kantoorartikelen groothandel

2045 groothandel in lederwaren en reisartikelen groothandel

2163 groothandel in posters en lijsten groothandel

2096 groothandel in feest-, geschenkartikelen, curiosa en souvenirs groothandel

2124 groothandel in computers, randapparatuur en software groothandel

2164 groothandel in telefoons, telecommunicatieapparatuur en accessoires groothandel

2299 groothandel in gereedschapswerktuigen groothandel

2137 groothandel in bedrijfsmeubels groothandel

2157 groothandel in kantoormachines groothandel

2008 groothandel in bouw- en tuinmaterialen groothandel

2082 groothandel in vloeren groothandel

2077 groothandel in verf, verfwaren en behang groothandel



2327 groothandel in vlakglas groothandel

2074 groothandel in tegels en plavuizen groothandel

2121 groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal groothandel

2031 groothandel in ijzerwaren en gereedschappen groothandel

2329 groothandel in verwarmingsapparaten groothandel

4010 hotel (met of zonder restaurant) horeca

4013 motel horeca

4024 pension horeca

4003 bed&breakfast horeca

4031 bodega horeca

4141 afhaalrestaurant horeca

4037 grillroom horeca

4030 bistro horeca

4033 eetcafe horeca

4039 pannenkoekenhuis horeca

4014 pizzeria horeca

4015 restaurant horeca

4043 cafetaria horeca

4034 eetsalon horeca

4026 snackbar horeca

4140 broodjeszaak horeca

4139 lunchroom horeca

4025 shoarmazaak horeca

4005 croissanterie horeca

1096 ijssalon horeca

4048 kookstudio horeca

4008 catering horeca

4004 brasserie horeca

4006 café horeca

4032 café met zaal horeca

4002 bar horeca

4049 wijnbar horeca

4035 espressobar horeca

4042 zalencentrum horeca

4038 koffiehuis of koffieshop (geen drugs) horeca

4041 tearoom horeca

4036 grand cafe horeca

1700 webwinkel Webwinkel

1701 webwinkel in levensmiddelen webwinkel

1702 webwinkel in delicatessen webwinkel

1703 webwinkel in natuurvoeding en reformartikelen webwinkel

1704 webwinkel in zuivelproducten webwinkel

1705 webwinkel in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte webwinkel

1706 webwinkel in groente en fruit webwinkel

1707 webwinkel in kaas en noten webwinkel

1708 webwinkel in vis webwinkel

1709 webwinkel in brood, banket, chocolade en suikerwerk webwinkel

1710 webwinkel in drank webwinkel

1711 webwinkel in koffie, thee en specerijen webwinkel

1712 webwinkel in parfum en cosmetica webwinkel

1713 webwinkel in computers, randapparatuur en software webwinkel

1714 webwinkel in computers en kantoorbenodigdheden webwinkel

1715 webwinkel in audio- en videoapparatuur en bruingoed webwinkel

1716 webwinkel in telefoons, telecommunicatieapparatuur en accessoires webwinkel

1717 webwinkel in witgoed en elektrische huishoudelijke apparatuur webwinkel

1718 webwinkel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorartikelen webwinkel

1719 webwinkel in beeld- en geluidsdragers webwinkel

1720 webwinkel in kledingsstoffen, huishoudtextiel en fournituren webwinkel

1721 webwinkel in kleding en modeartikelen (excl sportkleding) webwinkel



1722 webwinkel in bijouterieën webwinkel

1723 webwinkel in bont en leer webwinkel

1724 webwinkel in babyartikelen webwinkel

1725 webwinkel in schoenen webwinkel

1726 webwinkel in lederwaren en reisartikelen webwinkel

1727 webwinkel in meubels webwinkel

1728 webwinkel in woonaccessoires webwinkel

1729 webwinkel in woninginrichting webwinkel

1730 webwinkel in bedden en matrassen webwinkel

1731 webwinkel in verlichtingsartikelen webwinkel

1732 webwinkel in glas, porselein en aardewerk webwinkel

1733 webwinkel in bloemen, planten en tuinbenodigdheden webwinkel

1734 webwinkel in dieren en dierenbenodigdheden webwinkel

1735 webwinkel in posters en lijsten webwinkel

1736 webwinkel in geschenkartikelen en curiosa webwinkel

1737 webwinkel in antiek webwinkel

1738 webwinkel in fietsen, bromfietsen en onderdelen hiervan webwinkel

1739 webwinkel in sportartikelen webwinkel

1740 webwinkel in watersportartikelen (niet gemotoriseerd) webwinkel

1741 webwinkel in speelgoed webwinkel

1742 webwinkel in kampeerartikelen (geen caravans) webwinkel

1743 webwinkel in hengelsportartikelen webwinkel

1744 webwinkel in bouw- en tuinmaterialen webwinkel

1745 webwinkel in ijzerwaren en gereedschappen webwinkel

1746 webwinkel in verwarmingsapparaten webwinkel

1747 webwinkel in kachels en haarden, incl. installatie webwinkel

1748 webwinkel in verf, verfwaren en behang webwinkel

1749 webwinkel in tegels en plavuizen webwinkel

1750 webwinkel in keukens (excl installatie) webwinkel

1751 webwinkel in vloeren (excl installatie) webwinkel

1752 webwinkel in doe het zelf artikelen webwinkel

1753 webwinkel in hobbyartikelen webwinkel

1754 webwinkel in sanitair webwinkel

1755 webwinkel in vlakglas webwinkel

1756 webwinkel in woningtextiel, vloerbedekking en gordijnen webwinkel

1757 webwinkel in vloerbedekking webwinkel

1758 webwinkel in raambekleding webwinkel

1759 webwinkel in muziekinstrumenten webwinkel

1760 webwinkel in fotografische artikelen webwinkel

1761 webwinkel in feestartikelen webwinkel

1762 webwinkel in hoortoestellen webwinkel

1763 webwinkel in optische artikelen webwinkel

5094 Yogastudio zorg & uiterlijk

5060 Chiropodist zorg & uiterlijk Paramedisch

5062 Grimeur zorg & uiterlijk uiterlijke verzorging

5065 Heilgymnast zorg & uiterlijk uiterlijke verzorging

1621 Kapper zorg & uiterlijk uiterlijke verzorging

5029 Manicure zorg & uiterlijk uiterlijke verzorging

5031 Masseur zorg & uiterlijk

5096 Nagelstylist zorg & uiterlijk uiterlijke verzorging

5037 Pedicure zorg & uiterlijk uiterlijke verzorging

5082 Schoonheidsspecialist zorg & uiterlijk uiterlijke verzorging

5087 Visagist zorg & uiterlijk uiterlijke verzorging

5068 Kraamverpleegkundige thuiszorg zorg & uiterlijk thuiszorg

5069 Kraamverzorgende thuiszorg zorg & uiterlijk thuiszorg

5086 Verzorgende thuiszorg zorg & uiterlijk thuiszorg

5058 Alphahulp/zorghulp/helpende thuiszorg zorg & uiterlijk thuiszorg

5084 Verpleegkundige thuiszorg zorg & uiterlijk thuiszorg

5001 Acupuncturist (arts) zorg & uiterlijk paramedisch



5077 Praktijkondersteuner huisarts zorg & uiterlijk Medici

5071 Optometrist zorg & uiterlijk Paramedisch

5073 Orthoptist zorg & uiterli Paramedischjk

5032 Mondhygienist zorg & uiterlijk Paramedisch

5016 Fysiotherapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5057 Acupuncturist (fysiotherapeut) zorg & uiterlijk Paramedisch

5074 Osteopaat zorg & uiterlijkMedici

5081 Psychotherapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5039 Psycholoog zorg & uiterlijk Paramedisch

5080 Psychomotorisch therapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5059 Cesar-oefentherapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5070 Mensendieck-oefentherapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5010 Chiropractor zorg & uiterlijk Paramedisch

5090 Diëtistenpraktijken zorg & uiterlijk Paramedisch

5061 Ergotherapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5063 Haptonoom zorg & uiterlijk Paramedisch

5064 Haptotherapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5066 Huidtherapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5026 Logopedist zorg & uiterli Paramedisch jk

5030 Manueel therapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5072 Orthopedagoog zorg & uiterlijk Paramedisch

5076 Podotherapeut zorg & uiterlijk Paramedisch

5085 Verpleegkundige werkzaam in instelling zorg & uiterlijk Paramedisch

5083 Verpleegkundige ambulance dienst zorg & uiterlijk Paramedisch

5067 Huisarts met apotheek zorg & uiterlijk Medici

5095 Huisarts zonder apotheek zorg & uiterlijk Medici

5088 Waarnemend huisarts zonder praktijk zorg & uiterlijk Medici

5075 Overige arts-specialist werkzaam in instelling zorg & uiterlijk Medici

5079 Psychiater werkzaam in instelling zorg & uiterlijk Paramedisch

5078 Psychiater werkzaam buiten instelling zorg & uiterlijk Paramedisch

5045 Tandarts zorg & uiterlijk Medici

5035 Orthodontist zorg & uiterlijk Medici

3100 Slachterijen en vleesverwerking overig

3107 Visverwerking overig

3141 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen overig

3721 Verv. van brood, banketbakkerswerk en deegwaren overig

3150 Verv. snacks en kant-en-klaarmaaltijden overig

3154 Vervaardiging van veevoeder overig

3737 Vervaardiging van tabaksproducten overig

3170 Bewerken en spinnen van textielvezels overig

3190 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt overig

3065 Vervaardiging van lederwaren overig

3224 Verduurzamen van hout overig

3227 Vervaardiging van fineer en plaatmaterialen overig

3219 Pr.houtbew.vv.art.v.hout,kurk,riet,vlecht.(g.meub) overig

41184 Productie van briketten overig

3243 Vervaardiging van papier en karton overig

3271 Drukkerijen en aanverwante activiteiten overig

3269 Grafische reproductie overig

3289 Verv. overige anorganische basischemicalien overig

41179 Prod./bew. glas,steen,kalk,gips of ker./min prod. overig

3389 Verv.prod.van metaal (geen machines en apparaten) overig

3380 Vervaardiging van koper overig

41170 Metaalconstructie voor de industrie overig

41168 Metaalconstr. Burg./Ut.bouw, excl. Brandgev. Wzh overig

41169 Metaalconstr. Burg./Ut.bouw, incl. Brandgev. wzh overig

3393 Verv.tanks,reservoirs,ketels,radiatoren voor de CV overig

3401 Oppervlaktebehandeling en overige metaalbewerking overig

3406 Verv.scharen,bestek,gereedschap,hang- en sluitwerk overig



3417 Vervaardiging van overige metaalwaren n.e.g. overig

3629 Verv. optische fotogr.instr. apparatuur (g.meetins overig

3437 Vervaardiging van pompen en compressoren overig

41178 Prod. (lucht)vaart en voertuigen, carr. e/o onderd overig

5363 Scheepstimmerbedrijf overig

3067 Vervaardiging van matrassen overig

3068 Vervaardiging van meubelen overig

3415 Verv. brandkasten, muurkluizen, safeloketten e.d. overig

41156 Logerij overig

41183 Productie kinderzitjes overig

3654 Verv. gouden zilveren sieraden e.a. goud zilv.arti overig

3069 Vervaardiging van muziekinstrumenten overig

3493 Vervaardiging van spellen en speelgoed overig

3425 Verv. orthoped-,prothese-art.(g.schoeisel,tandpro) overig

41182 Productie huishoudelijke artikelen overig

3496 Sociale werkvoorziening, verv.overige goederen neg overig

41181 Productie consumentenartikelen overig

41186 Rep.Onderh.Install v. app, mach. bedrijfsm. Gebr. overig

3541 Reparatie en onderhoud van schepen overig

24000 Prod.,distr.,hndl elektriciteit,aardgas,warmwater overig

6232 Gevel reiniging overig

6102 Projectontwikkeling overig

6107 Bouwen van kunstwerken (bruggen, tunnels e.d.) overig

6225 Las en constructiewerk, hekw., interieur en tuinm. overig

6105 Bouwen van kassen overig

41115 Aannemer grond-, leiding- en kabelwerken overig

41117 Aannemer waterbouw- en/of baggerwerken overig

41116 Aannemer sloopwerken en/of asbestverwijdering overig

41148 Installateur (industrie, spoorwegbouw en schepen) overig

41149 Installateur (kassen- en stallenbouw) overig

5748 Isolatiebedrijf overig overig

41153 Isolatie daken, muren, vloeren Burg./Ut.bouw overig

41150 Installateur van garage- en industriedeuren overig

41118 Aannemer wegenbouw overig

40013 Schoonmaakbedrijf (met gevelreiniging) overig

41151 Installateur van zwembaden en/of sauna's overig

6138 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw overig

41199 Verhuur van bouwkranen / -machines overig

1200 Handel en reparatie van auto's, motorf. aanhangers overig

28083 Takel- en bergingsbedrijf overig

2003 (Groot)handel in auto/motoraccessoires/onderdelen overig

41207 Winkel in motorrijwielen en accessoires overig

2200 Handelsbemiddeling overig

2234 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten overig

41105 (Groot)handel in diervoeders en/of meststoffen overig

41110 (Groot)handel in oliën, vetten en olieh. grondst. overig

41145 Groothandel in (tropische) akkerbouwproducten overig

2006 (Groot)handel in bloemen en planten groothandel

2247 Groothandel in levende dieren overig

2249 Groothandel in huiden, vellen en leder overig

2266 Groothandel in bakkerijgrondstoffen overig

2126 Grooth. Farmac.prod, med. instr, orthopedische art overig

2142 Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken overig

41146 Groothandel in watersportartikelen (gemotoriseerd) overig

41103 (Groot)handel in caravans en vouwwagens overig

41102 (Groot)handel in artikelen voor de racesport overig

41101 (Groot)handel in antiq. en/of filat.-/numism.-art. overig

41107 (Groot)handel in grafkisten en grafmonumenten overig

2030 (Groot)handel in huishoudelijke artikelen overig



41111 (Groot)handel in speelautomaten overig

2028 (Groot)handel in hobbyartikelen overig

2038 (Groot)handel in kleding (baby en kinder) overig

41113 (Groot)handel in veiligheidsartikelen overig

41106 (Groot)handel in elektr./elektron. app. en compon. overig

41108 (Groot)handel in mach./werktuig. agr. sect./bouwn. overig

2119 Grooth machines voor de voedings- en genotmidd. overig

2307 Groothandel in intern transportmaterieel overig

2297 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren overig

2309 Grooth. appendages, technische toebehoren e.d. overig

2310 Groothandel in meet- en regelapparaten overig

41114 (Groot)handel in verpakkingen en verpak.materiaal overig

2122 Grooth scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen overig

41112 (Groot)handel in vakbenodigdheden overig

41109 (Groot)handel in machines/app./toebeh. ind./handel overig

2317 Grooth.brandstoffen,andere minerale olieproducten overig

41143 Grooth. in ertsen / (ferro)metalen / halffabrik. overig

41144 Grooth. in zand, grind en/of ruwe bouwmaterialen overig

41104 (Groot)handel in chem./kunstm. prod. of bestr.mid. overig

2335 Grooth. textielgrondstoffen en -halffabrikaten overig

2340 Grooth. ijzer-,staalschroot, oude non-ferrometalen overig

41100 (Groot)handel algemene in- en uitvoer overig

5488 Benzinestation overig

3553 Reparatie van consumentenelektronica (geen compute overig

41209 Winkel in watersportartikelen (gemotoriseerd) overig

41206 Winkel in artikelen voor de jacht- of schietsport overig

5005 Apotheek overig

1430 Winkels in juweliersartikelen en uurwerken overig

5524 Kunstgalerie overig

41217 Winkel in grafkisten en/of grafmonumenten overig

41208 Winkel in vuurwerk overig

1459 Winkels in tweedehands goederen alg. assortiment overig

1644 Markthandel in textiel kleding en schoenen overig

41165 Markthandel in kinder-/babyartikelen en -kleding overig

41164 Markthandel in hobbyartikelen overig

41167 Markthandel in woninginr. en/of huish. artikelen overig

41166 Markthandel in levensmidd. (geen rook-/tabakswaar) overig

41158 Markthandel in antiek, kunst, postzegels en munten overig

1234 Markth. non-food art. (geen textiel,kleding,schoen overig

1521 Markthandel in tweedeh.goed.(geen boeken,tijdschr) overig

41163 Markthandel in foto-/audiov. app., comp. en telco. overig

41162 Markthandel in doe-het-zelf artikelen overig

41159 Markthandel in beeld-/gel.dr., softw./games, boek. overig

41161 Markthandel in dieren en dierbenodigdheden overig

1525 Markthandel in parfums en cosmetica overig

1502 Markthandel in aardappelen, groenten en fruit overig

41160 Markthandel in bloemen/planten/zaden/tuinbenodigd. overig

41204 Webwinkel in medicijnen overig

41205 Webwinkel in rook- en tabakswaren overig

41203 Webwinkel in huishoudelijke artikelen overig

41202 Webwinkel in grafkisten en/of grafmonumenten overig

1535 Colportage overig

41198 Verhuur en/of exploitatie van goederenopslag overig

41195 Tussenpersoon/dienstverlener in goederenvervoer overig

5556 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen overig

41133 Eetkraam overig

41137 Exploitatie van verkoopautomaten overig

1232 Kantines en contractcatering overig

4118 Kantines overig



4028 Strandpaviljoen overig

7066 Uitgeverij overig

30048 Facilitaire activiteiten voor film- en videoproduc overig

4019 Bioscoop overig

8017 Opname- en geluidstudio overig

8016 Omroep overig

41135 Exploitant van communicatienetwerk overig

30022 Telecommunicatie overig

7037 Internetprovider overig

4011 Internetcafe overig

41130 Detacheringsbureau overig

7119 Gegevensverw. webhosting aanverw.activiteit webpor zakelijke dienstverlening

41139 Facilitair bedrijf voor informatieverwerking overig

30068 Persagentschappen overig

31036 Overige financiele dienstverlening overig

32002 Handel in onroerend goed overig

32005 Woningbouwverenigingen en -stichtingen overig

32006 Gemeentelijke woningbedrijven overig

32003 Verhuur van onroerend goed overig

32013 Beheer van onroerend goed overig

41123 Arbitrage- / geschillencommissie overig

5582 Curatorenkantoor overig

7048 Octrooibureau overig

33031 Keuring en controle overig

33037 Speur- en ontwikkelingswerk overig

6014 Etaleur overig

41157 Luchtreclamebedrijf overig

7022 Binnenhuisarchitekt zakelijke dienstverlening

7050 Ontwerp- en adviesbureau overig

7206 Interieurontwerper zakelijke dienstverlening

6015 Fotograaf (geen winkel) overig

33062 Ontwikkelcentrales overig

5534 Chauffeursdiensten overig

41214 Bureau voor modellen en/of hostesses overig

41216 Pilotendetacheringsbedrijf overig

7063 Taxatiebureau overig

41215 Wijnexpertise overig

33066 Veterinaire dienstverlening overig

5014 Dierenarts (kleine huisdieren) overig

5620 Veearts overig

34011 Verhuur van sport- en recreatie-artikelen overig

34013 Verhuur van leesportefeuilles overig

1119 Videotheek overig

41200 Verhuur/lease huish. en/of bedrijfsm. gebr. artik. overig

34026 Verhuur van bouwmachines en bouwwerktuigen overig

34027 Verhuur van computers en kantoormachines overig

6030 Licht- en geluidapparatuur verhuurbedrijf overig

41197 Verhuur / lease van schepen en/of vliegtuigen overig

34044 Uitz.bureau,uitl.bedrijf,arbeidsbem.,testen,werven overig

7068 Uitzendbureau overig

33085 Payrolling (personeelsbeheer) overig

34049 Reisorg.,bemidd.,info.verstrekking toerisme overig

41141 Gespecialiseerde reiniging (geen Burg./Ut. Gebou.) overig

41185 Reiniging van ketels, kachels en/of gastoestellen overig

34051 Reisorganisatie overig

34075 Organiseren van congressen en beurzen overig

41147 Inpak-, sorteer- en/of overpakbedrijf overig

7138 Organiseren beurzen tentoonstellingen veilingen e. overig

36003 Basisonderwijs voor leerplichtigen overig



36004 Speciaal onderwijs overig

36007 Alg.voortgezet en beroepsonderwijs (gecombineerd) overig

36025 Afstandsonderwijs overig

41119 Academisch of hoger (beroeps-)onderwijs overig

36017 Sport- en recreatieonderwijs overig

41192 School voor de (lucht)vaart overig

36038 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. overig

5182 Geest. gezondheids-,verslavingszorg overnachting overig

41134 Energetisch therapie overig

5020 Homeopaat (arts) overig

5108 Medische praktijken en semi-murale gezondheidszorg overig

5166 Huizen verstand.gehandicapten psychiatrische clien overig

5113 Tandheelkundige praktijken overig

5050 Verloskundige overig

7158 Beroepscoach aangesloten bij het NOBCO zakelijke dienstverlening

41211 Audioloog overig

41212 Dokters- of tandartsassistent overig

41176 Praktijk voor dyslexiebehandeling overig

41177 Praktijk voor paramed. behand. / altern. genezing overig

5042 Revalidatiearts overig

7008 Arbodienst overig

41154 Keuringsarts of sportarts overig

5160 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) overig

5110 Gezondheidszorgondersteunende activiteiten overig

5178 Ambulancediensten en centrale posten overig

5677 Praktijk van echoscopist(en) overig

5683 EHBO vereniging overig

5000 Zorg en welzijn overig

5167 Huizen dagverblijf oa-verstand.gehandicapten verz. overig

41126 Bejaardenhuis / verpleeghuis overig

5128 Maatschapp.opv.v.volwass.waarbij huisvest. geboden overig

3788 Kraamhotel overig

41155 Kruisvereniging overig

5133 Kinderopvang overig

7031 Gastouderbemiddelingsbedrijf overig

41152 Instelling voor maatschapp. werk / welzijnswerk overig

41180 Producent en/of beoefenaar van podiumkunst overig

11011 Circus en variete overig

41140 Facilitaire activiteiten voor cultuurevenementen overig

1001 Atelier (kunstenaar) overig

41127 Bloemsierkunst (geen verkoop) overig

41129 Choreografie overig

5710 Componeren overig

30071 Schrijven en overige scheppende kunst overig

1094 Edelsmederij overig

41142 Glaskunst overig

7038 Journalist overig

41213 Kunstschilderen overig

3343 Pottenbakkerijen overig

7182 Schrijvers (bijsluiters,gebruiksaanwijzingen e.d.) overig

38010 Evenementenhallen overig

41194 Theater overig

8007 Bibliotheek overig

41120 Algemeen nut beogende instelling overig

41131 Dieren- / plantentuin, kinderboerd. / natuurbeheer overig

38030 Exploitatie van sportaccommodaties overig

10051 Voetbalvereniging overig

41125 Balsportvereniging (niet professioneel) overig

41196 Veldsportvereniging (niet professioneel) overig



10002 Atletiekvereniging overig

38073 Zaalsport (individueel beoefend) overig

10020 Gymnastiekvereniging overig

38038 Bowlen, kegelen, biljarten e.d. overig

10015 Denksportvereniging overig

11007 Sportschool overig

10065 Schietsportverenigingen (buitensport) overig

41132 Duiksportvereniging overig

10060 Zwemvereniging overig

10078 Overige watersportverenigingen overig

41138 Exploitatie viswater overig

10022 Hengelsportvereniging overig

38047 Paardensport (maneges inbegrepen) overig

38048 Paardensportverenigingen overig

38050 Wielersport overig

41124 Auto- en motorsportvereniging overig

40017 Wintersportvereniging overig

41128 Buitensportvereniging overig

10050 Vechtsportvereniging overig

5665 Duikschool overig

41191 School voor buitensporten overig

41193 School voor vecht- en krachtsport overig

38111 Beroepssportlieden overig

38125 Organiseren van recreatieve evenementen overig

41136 Exploitatie laserdoolhof overig

11019 Pret- en themaparken, kermisattracties overig

38122 Jachthavens overig

41174 Oranje- en/of carnavalsvereniging overig

41175 Organisatie voor het bedrijfs- en beroepsleven overig

41121 Algemene dienstverlening (excl. expl. bedr.mid.) overig

39011 Levensb-,politieke-,belangen-,ideeleorg.,hobbyclub overig

41122 Algemene dienstverlening (incl. expl. bedr.mid.) overig

10096 Overige belangenverenigingen voor specif. groepen overig

41173 Ontspanningsvereniging en / of hobbyclub overig

40018 Steunfonds overig

1240 Reparatie van computers en randapparatuur overig

3554 Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten overig

1239 Reparatie en stoffering van meubels overig

41188 Reparatie van film- en fotoapparatuur overig

41189 Reparatie van speelgoed overig

1239 Reparatie en stoffering van meubels overig

1607 Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen overig

9006 Autoreparatie overig

6025 Reparatie van kleding overig

41187 Reparatie van (brom)fietsen en/of invalidenwagens overig

5736 Reparatie van muziekinstrumenten overig

41190 Reparatie van sportartikelen overig

34015 Verhuur van kleding overig

6045 Tapijtreinigingsbedrijf overig

41201 Wasserij / stomerij overig

41172 Ontharingsinstituut overig

1623 Uitvaartverzorging overig

41171 Onderhoud begraafplaatsen overig

38070 Fitnesscentra,sauna,zonnebank,massagesalon,bronbad overig

8033 Dierenpensions en -asiels overig

1629 Hondentrimsalons overig

21001 Akkerbouw overig

21039 Tuinbouwbedrijf onder glas overig

41210 Zaadteeltbedrijf overig



21013 Fokken en houden van dieren overig

5241 Loonbedrijf landbouw (excl. sproei- en spuitwerk) overig

34025 Verhuur landbouw-, bosbouwmachines en -werktuigen overig

21026 Dienstvrl.v.fokken,houden v.dieren (g.veterinaire) overig

34063 Ontsmetting en ongediertebestrijding overig

21031 Bosbouw overig

21036 Visserij overig

21032 Visserij, kweken van vis en schaaldieren overig

22009 Winning van delfstoffen (geen olie en gas) overig


