
Beroepenlijst Winkel verzekering

Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in groenten en fruit    Aardappeldetailhandel 
Detailhandel   Markthandel in aardappelen, groenten en fruit  Aardappeldetailhandel (markthandel) 
Detailhandel   Winkels in glas-, porselein- en aardewerk  Aardewerkwinkel 
Detailhandel   Winkels in antiek      Antiquair 
Detailhandel   Apotheken       Apotheker 
Detailhandel   Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires  Auto accessoires en -onderdelen 
Detailhandel   Winkels in baby- en kinderkleding   Baby-Artikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in baby-artikelen algemeen assortiment Baby-Artikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in brood en banket    Bakker 
Detailhandel   Winkels in brood en banket    Banket/brood winkel 
Detailhandel   Winkels in meubels     Beddenwinkel 
Detailhandel   Winkels in kleding en mode-artikelen; 
    textielsupermarkten     Bedrijfskleding winkel 
Detailhandel   Winkels in dranken     Bier- en frisdranken winkel 
Detailhandel   Straathandel      Bloemenventer (straathandel) 
Detailhandel   Winkels in bloemen en planten, 
    zaden en tuinbenodigdheden    Bloemenwinkel 
Detailhandel   Markthandel in bloemen, planten, 
    zaden en tuinbenodigdheden    Bloemenwinkel (markthandel) 
Detailhandel   Winkels in boeken      Boekenwinkel (en tijdschriften) 
Detailhandel   Winkels in kranten, tijdschriften
    en kantoorbehoeften     Boekenwinkel (en tijdschriften) 
Detailhandel   Winkels in kleding en mode-artikelen; 
    textielsupermarkten     Bonneterie 
Detailhandel   Winkels in verven, verfwaren en behang  Borstel winkel (en kwasten) 
Detailhandel   Bouwmarkten      Bouwmarkten 
Detailhandel	 		Winkels	in	fietsen	en	bromfietsen	 	 	 Bromfietsen	en	fietsen	winkel	
Detailhandel	 		Winkels	in	fietsen	en	bromfietsen	 	 	 Bromfietsen	en	fietsen	winkel
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in brood en banket    Brood winkel (en banket) 
Detailhandel   Winkels in modeartikelen     Bruidshuis 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Byouteriewinkel 
Detailhandel   Winkels in chocolade en suikerwerk   Chocolade en suikerwerken winkel 
Detailhandel   Colportage       Colportage 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in 
    overige voedings- en genotsmiddelen neg  Comestibles winkel 
Detailhandel   Winkels in computers, randapparatuur en software Computer hard- en softwarehandel 
Detailhandel   Winkels in computers, randapparatuur en software Computer hard- en softwarehandel   
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Textielsupermarkten     Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in baby- en kinderkleding   Confectie winkel 



Beroepenlijst Winkel verzekering

Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in bovenkleding en mode-artikelen 
    (algemeen assortiment)     Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in dameskleding     Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in herenkleding     Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in kledingstoffen     Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in mode-artikelen    Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in tweedehands kleding    Confectie winkel (tweedehands kleding) 
Detailhandel   Winkels in optische artikelen    Contactlenzeninstituut/ -centrum 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Corsetterie/foundations winkel 
Detailhandel   Winkels in cosmetica en toiletartikelen   Cosmetische artikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen 
    algemeen assortiment     Curiosa
Detailhandel   Textielsupermarkten     Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in bovenkleding en mode-artikelen 
    (algemeen assortiment)     Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in dameskleding     Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in kledingstoffen     Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in mode-artikelen    Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in tweedehands kleding    Damesconfectie winkel 
          (tweedehands kleding) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Decoratieartikelenwinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige voedings- en 
    genotsmiddelen neg     Delicatessen winkel 
Detailhandel	 		Detailhandel	in	en	reparatie	van	motorfietsen
    en onderdelen daarvan     Detailhandel in en reparatie van 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 motorfietsen	en	onderdelen	daarvan	
Detailhandel   Detailhandel via overige distributievormen  Detailhandel via overige 
          distributievormen 
Detailhandel   Winkels in dieren, dierbenodigdheden 
    en hengelsportartikelen     Dierenwinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige 
    doe het zelf artikelen     Doe het zelf winkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige 
    doe het zelf artikelen     Doe het zelf winkel met werkzaamheden  
          bij derden 
Detailhandel   Winkels in dranken     Dranken winkel 
Detailhandel   Winkels in drogisterij-artikelen    Drogisterij 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Feestartikelenwinkel 
Detailhandel	 		Winkels	in	fietsen	en	bromfietsen	 	 	 Fietsenwinkel	
Detailhandel	 		Winkels	in	fotografische	artikelen	 	 	 Film-	en	fotoartikelen	winkel	
Detailhandel	 		Winkels	in	fotografische	artikelen	 	 	 Film-	en	fotoartikelen	winkel



Beroepenlijst Winkel verzekering

Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in breiwol, handwerken en fournituren Fournituren winkel 
Detailhandel   Winkels in dranken     Frisdranken winkel 
Detailhandel   Winkels in groenten en fruit    Fruit en groenten en 
          aardappelen winkel 
Detailhandel   Markthandel in aardappelen, groenten en fruit  Fruit en groenten en aardappelen winkel  
          (markthandel) 
Detailhandel   Winkels in breiwol, handwerken en fournituren Galanterieen winkel 
Detailhandel   Winkels in breiwol, handwerken en fournituren Garen winkel 
Detailhandel   Winkels in dranken     Gedistilleerd winkel 
Detailhandel   Apotheken       Geneesmiddelen apotheek 
Detailhandel   Winkels in ijzerwaren en gereedschappen  Gereedschappen winkel 
Detailhandel   Winkels in ijzerwaren en gereedschappen  Gereedschappen winkel (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in glas-, porselein- en aardewerk  Glaswerk winkel 
Detailhandel   Winkels in sieraden en uurwerken   Goud en zilver winkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Grammofoonplaten winkel 
Detailhandel   Markthandel in aardappelen, groenten en fruit  Groenten fruit en aardappelen winkel   
          (markthandel) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Handschoenen winkel 
Detailhandel   Winkels in breiwol, handwerken en fournituren Handwerkartikelen handel 
Detailhandel   Winkels in dieren, dierbenodigdheden
    en hengelsportartikelen     Hengelsportartikelen winkel 
Detailhandel   Textielsupermarkten     Herenconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in bovenkleding en mode-artikelen
    (algemeen assortiment)     Herenconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in herenkleding     Herenconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in kledingstoffen     Herenconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in mode-artikelen    Herenconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Herenconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in tweedehands kleding    Herenconfectie winkel 
          (tweedehands kleding) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Hobbyshop
Detailhandel   Winkel in medische en orthopedische artikelen Hoortoestellen winkel 
Detailhandel   Winkels in sieraden en uurwerken   Horloges/ klokken/ uurwerken winkel 
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in sieraden en uurwerken   Horloges/klokken/uurwerken winkel 
Detailhandel   Winkels in een algemeen assortiment
    van wit- en bruingoed     Huishoudelijke artikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen
    algemeen assortiment     Huishoudelijke artikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in naai- en breimachines   Huishoudelijke artikelen winkel
Detailhandel   Winkels in overige elektrische huishoudelijke 
    apparatuur       Huishoudelijke artikelen winkel 

Beroepenlijst Winkel verzekering

Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in bovenkleding en mode-artikelen 
    (algemeen assortiment)     Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in dameskleding     Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in herenkleding     Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in kledingstoffen     Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in mode-artikelen    Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Confectie winkel 
Detailhandel   Winkels in tweedehands kleding    Confectie winkel (tweedehands kleding) 
Detailhandel   Winkels in optische artikelen    Contactlenzeninstituut/ -centrum 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Corsetterie/foundations winkel 
Detailhandel   Winkels in cosmetica en toiletartikelen   Cosmetische artikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen 
    algemeen assortiment     Curiosa
Detailhandel   Textielsupermarkten     Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in bovenkleding en mode-artikelen 
    (algemeen assortiment)     Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in dameskleding     Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in kledingstoffen     Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in mode-artikelen    Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Damesconfectie winkel 
Detailhandel   Winkels in tweedehands kleding    Damesconfectie winkel 
          (tweedehands kleding) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Decoratieartikelenwinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige voedings- en 
    genotsmiddelen neg     Delicatessen winkel 
Detailhandel	 		Detailhandel	in	en	reparatie	van	motorfietsen
    en onderdelen daarvan     Detailhandel in en reparatie van 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 motorfietsen	en	onderdelen	daarvan	
Detailhandel   Detailhandel via overige distributievormen  Detailhandel via overige 
          distributievormen 
Detailhandel   Winkels in dieren, dierbenodigdheden 
    en hengelsportartikelen     Dierenwinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige 
    doe het zelf artikelen     Doe het zelf winkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige 
    doe het zelf artikelen     Doe het zelf winkel met werkzaamheden  
          bij derden 
Detailhandel   Winkels in dranken     Dranken winkel 
Detailhandel   Winkels in drogisterij-artikelen    Drogisterij 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Feestartikelenwinkel 
Detailhandel	 		Winkels	in	fietsen	en	bromfietsen	 	 	 Fietsenwinkel	
Detailhandel	 		Winkels	in	fotografische	artikelen	 	 	 Film-	en	fotoartikelen	winkel	
Detailhandel	 		Winkels	in	fotografische	artikelen	 	 	 Film-	en	fotoartikelen	winkel



 

Beroepenlijst Winkel verzekering

Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in witgoed      Huishoudelijke artikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in een algemeen assortiment
    van wit- en bruingoed     Huishoudelijke artikelen winkel
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen
    algemeen assortiment     Huishoudelijke artikelen winkel 
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in naai- en breimachines   Huishoudelijke artikelen winkel
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in overige elektrische 
    huishoudelijke apparatuur    Huishoudelijke artikelen winkel 
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in witgoed      Huishoudelijke artikelen winkel
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Huisvlijtartikelenwinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige 
    voedings- en genotsmiddelen neg   Ijs consumptie winkel/venter 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Japonnen winkel 
Detailhandel   Winkels in sieraden en uurwerken   Juwelier 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Kaarsenboetiek 
Detailhandel   Winkels in kaas      Kaaswinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Kachels winkel/smid 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Kachels winkel/smid (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)  Kampeer- en sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in sportartikelen (geen watersport)  Kampeer- en sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in watersportartikelen    Kampeer- en sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in kranten, tijdschriften, kantoorbehoeften Kantoorbenodigdheden winkel 
Detailhandel   Winkels in kranten, tijdschriften, kantoorbehoeften Kantoorboeken winkel 
Detailhandel   Winkels in glas-, porselein- en aardewerk  Keramische produkten winkel 
Detailhandel   Textielsupermarkten     Kinderkleding boutique 
Detailhandel   Winkels in baby- en kinderkleding   Kinderkleding boutique 
Detailhandel   Winkels in kledingstoffen     Kinderkleding boutique 
Detailhandel Winkels in mode-artikelen     Kinderkleding boutique 
Detailhandel Winkels in tweedehands kleding    Kinderkleding boutique 
          (tweedehands kleding) 
Detailhandel Textielsupermarkten      Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in baby- en kinderkleding    Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in bovenkleding en mode-artikelen   Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in dameskleding     Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in herenkleding     Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in kledingstoffen     Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in mode-artikelen     Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in onderkleding, fo undations e.d.  Kleding winkel 



Beroepenlijst Winkel verzekering

Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in witgoed      Huishoudelijke artikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in een algemeen assortiment
    van wit- en bruingoed     Huishoudelijke artikelen winkel
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen
    algemeen assortiment     Huishoudelijke artikelen winkel 
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in naai- en breimachines   Huishoudelijke artikelen winkel
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in overige elektrische 
    huishoudelijke apparatuur    Huishoudelijke artikelen winkel 
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in witgoed      Huishoudelijke artikelen winkel
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Huisvlijtartikelenwinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige 
    voedings- en genotsmiddelen neg   Ijs consumptie winkel/venter 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Japonnen winkel 
Detailhandel   Winkels in sieraden en uurwerken   Juwelier 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Kaarsenboetiek 
Detailhandel   Winkels in kaas      Kaaswinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Kachels winkel/smid 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Kachels winkel/smid (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)  Kampeer- en sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in sportartikelen (geen watersport)  Kampeer- en sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in watersportartikelen    Kampeer- en sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in kranten, tijdschriften, kantoorbehoeften Kantoorbenodigdheden winkel 
Detailhandel   Winkels in kranten, tijdschriften, kantoorbehoeften Kantoorboeken winkel 
Detailhandel   Winkels in glas-, porselein- en aardewerk  Keramische produkten winkel 
Detailhandel   Textielsupermarkten     Kinderkleding boutique 
Detailhandel   Winkels in baby- en kinderkleding   Kinderkleding boutique 
Detailhandel   Winkels in kledingstoffen     Kinderkleding boutique 
Detailhandel Winkels in mode-artikelen     Kinderkleding boutique 
Detailhandel Winkels in tweedehands kleding    Kinderkleding boutique 
          (tweedehands kleding) 
Detailhandel Textielsupermarkten      Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in baby- en kinderkleding    Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in bovenkleding en mode-artikelen   Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in dameskleding     Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in herenkleding     Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in kledingstoffen     Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in mode-artikelen     Kleding winkel 
Detailhandel Winkels in onderkleding, fo undations e.d.  Kleding winkel 

Beroepenlijst Winkel verzekering

Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in tweedehands kleding    Kleding winkel (tweedehands kleding) 
Detailhandel   Winkels in sieraden en uurwerken   Klokken winkel 
Detailhandel   Winkels in sieraden en uurwerken   Klokken winkel (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in witgoed      Koelkastenwinkel 
Detailhandel   Winkels in witgoed      Koelkastenwinkel (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in lederwaren en reisartikelen   Koffers en tassen handel 
Detailhandel   Winkels in kleding en mode-artikelen
    ; textielsupermarkten     Kousenwinkel 
Detailhandel   Supermarkten; niet-gespecialiseerde winkels 
    waarbij food overheerst     Kruidenierswaren winkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in 
    overige voedings- en genotsmiddelen neg  Kruidenierswaren winkel 
Detailhandel   Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen  Kruidenierswaren winkel 
Detailhandel   Winkels in natuurvoeding en reformartikelen  Kruidenierswaren winkel 
Detailhandel   Markthandel overige voedings- en genotmiddelen Kruidenierswaren winkel
          (markthandel) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g. Kunstnijverheidsartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in verlichtingsartikelen    Lampen winkel 
Detailhandel   Winkels in lederwaren en reisartikelen   Leer en leerwaren winkel 
Detailhandel   Supermarkten; niet-gespecialiseerde winkels
    waarbij food overheerst     Levensmiddelen grootwinkelbedrijf 
Detailhandel   Supermarkten; niet-gespecialiseerde winkels
    waarbij food overheerst     Levensmiddelen winkel 
Detailhandel   Winkels in dranken     Limonade winkel 
Detailhandel   Winkels in onderkleding, foundations e.d.  Lingerie winkel 
Detailhandel   Winkels in breiwol, handwerken en fournituren Manufacturen winkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige voedings- 
    en genotsmiddelen neg     Margarine/olie en vetten winkel 
Detailhandel   Markthandel in overige goederen   Markthandel in overige goederen 
Detailhandel   Markthandel in tweedehands goederen   Markthandel in tweedehands goederen 
Detailhandel   Winkels in natuurvoeding en reformartikelen  Melkwinkel 
Detailhandel   Winkels in meubels     Meubel winkel 
Detailhandel   Winkels in meubels     Montage-Meubelen winkel zonder 
Detailhandel   Winkels in muziekinstrumenten    Muziekinstrumenten winkel 
Detailhandel   Winkels in muziekinstrumenten    Muziekinstrumenten winkel
            (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in naai- en breimachines   Naaimachines winkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige voedings-
    en genotsmiddelen neg     Notenbar 
Detailhandel   Markthandel overige voedings- en genotmiddelen Notenbar (markthandel) 
Detailhandel   Winkels in optische artikelen    Opticien 
Detailhandel   Winkels in optische artikelen    Optische artikelen-detailhandel 
Detailhandel   Winkel in medische en orthopedische artikelen Orthopedische artikelen
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Detailhandel   Winkels in bovenkleding en mode-artikelen 
    (algemeen assortiment)     Overhemden winkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g. Parapluie winkel 
Detailhandel   Winkels in drogisterij-artikelen    Parfumerieenwinkel 
Detailhandel   Winkels in wild en gevogelte    Poelier 
Detailhandel   Detailhandel via postorder en internet   Postorderbedrijf 
Detailhandel   Winkels in audio- en videoapparatuur   Radio en t.v. winkel 
Detailhandel   Winkels in audio- en videoapparatuur   Radio en t.v. winkel (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in kleding en mode-artikelen
    ; textielsupermarkten     Regenkleding winkel 
Detailhandel   Winkels in tabaksproducten    Rookartikelen-Winkel 
Detailhandel   Winkels in schoeisel     Schoenen winkel 
Detailhandel   Markthandel in textiel, kleding en schoeisel  Schoenen winkel (markthandel) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Sexshop 
Detailhandel   Winkels in tabaksproducten    Sigaren en sigaretten winkel 
Detailhandel   Winkels in vlees en vleeswaren    Slagerij 
Detailhandel   Winkels in vlees en vleeswaren    Slagerij (zelf slachtend) 
Detailhandel   Winkels in dranken      Slijterij 
Detailhandel   Winkels in spellen en speelgoed    Speelgoed winkel 
Detailhandel   Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)  Sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in sportartikelen (geen watersport)  Sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in watersportartikelen    Sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in meubels      Stalen meubelen winkel 
Detailhandel   Winkels in huishoudtextiel     Stoffen winkel 
Detailhandel   Winkels in kledingstoffen     Stoffen winkel 
Detailhandel   Markthandel in textiel, kleding en schoeisel  Stoffen winkel (markthandel) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige voedings-
    en genotsmiddelen neg     Suikerwerken winkel 
Detailhandel   Warenhuizen       Supermarkt anders dan 
          levensmiddelen 
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen 
    algemeen assortiment     Supermarkt- anders dan 
          levensmiddelen 
Detailhandel   Winkels met een algemeen assortiment 
    (geen warenhuizen)      Supermarkt- anders dan 
          levensmiddelen 
Detailhandel   Supermarkten; niet-gespecialiseerde winkels 
    waarbij food overheerst     Supermarkt-Levensmiddelen 
Detailhandel   Winkels in watersportartikelen    Surfplankenwinkel (verkoop/verhuur) 
Detailhandel   Winkels in tabaksproducten    Tabak winkel 
Detailhandel   Winkels in artikelen voor woninginrichting 
    algemeen assortiment     Tapijtenwinkel 
Detailhandel   Winkels in vloerbedekking en gordijnen   Tapijtenwinkel 
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Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in bovenkleding en mode-artikelen 
    (algemeen assortiment)     Overhemden winkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g. Parapluie winkel 
Detailhandel   Winkels in drogisterij-artikelen    Parfumerieenwinkel 
Detailhandel   Winkels in wild en gevogelte    Poelier 
Detailhandel   Detailhandel via postorder en internet   Postorderbedrijf 
Detailhandel   Winkels in audio- en videoapparatuur   Radio en t.v. winkel 
Detailhandel   Winkels in audio- en videoapparatuur   Radio en t.v. winkel (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in kleding en mode-artikelen
    ; textielsupermarkten     Regenkleding winkel 
Detailhandel   Winkels in tabaksproducten    Rookartikelen-Winkel 
Detailhandel   Winkels in schoeisel     Schoenen winkel 
Detailhandel   Markthandel in textiel, kleding en schoeisel  Schoenen winkel (markthandel) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Sexshop 
Detailhandel   Winkels in tabaksproducten    Sigaren en sigaretten winkel 
Detailhandel   Winkels in vlees en vleeswaren    Slagerij 
Detailhandel   Winkels in vlees en vleeswaren    Slagerij (zelf slachtend) 
Detailhandel   Winkels in dranken      Slijterij 
Detailhandel   Winkels in spellen en speelgoed    Speelgoed winkel 
Detailhandel   Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)  Sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in sportartikelen (geen watersport)  Sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in watersportartikelen    Sportartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in meubels      Stalen meubelen winkel 
Detailhandel   Winkels in huishoudtextiel     Stoffen winkel 
Detailhandel   Winkels in kledingstoffen     Stoffen winkel 
Detailhandel   Markthandel in textiel, kleding en schoeisel  Stoffen winkel (markthandel) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige voedings-
    en genotsmiddelen neg     Suikerwerken winkel 
Detailhandel   Warenhuizen       Supermarkt anders dan 
          levensmiddelen 
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen 
    algemeen assortiment     Supermarkt- anders dan 
          levensmiddelen 
Detailhandel   Winkels met een algemeen assortiment 
    (geen warenhuizen)      Supermarkt- anders dan 
          levensmiddelen 
Detailhandel   Supermarkten; niet-gespecialiseerde winkels 
    waarbij food overheerst     Supermarkt-Levensmiddelen 
Detailhandel   Winkels in watersportartikelen    Surfplankenwinkel (verkoop/verhuur) 
Detailhandel   Winkels in tabaksproducten    Tabak winkel 
Detailhandel   Winkels in artikelen voor woninginrichting 
    algemeen assortiment     Tapijtenwinkel 
Detailhandel   Winkels in vloerbedekking en gordijnen   Tapijtenwinkel 

Beroepenlijst Winkel verzekering

Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in vloerbedekking en gordijnen   Tapijtenwinkel 
Detailhandel   Winkels in artikelen voor woninginrichting 
    algemeen assortiment     Tapijtenwinkel (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in audio- en videoapparatuur   Televisietoestellen winkel 
Detailhandel   Winkels in audio- en videoapparatuur   Televisietoestellen winkel 
           (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in huishoudtextiel     Textiel winkel 
Detailhandel   Markthandel in textiel, kleding en schoeisel  Textiel winkel (markthandel) 
Detailhandel   Winkels in overige artikelen    Thuiszorg benodigdheden
Detailhandel   Winkels in boeken      Tijdschriften winkel 
Detailhandel   Winkels in kranten, tijdschriften, kantoorbehoeften Tijdschriften winkel 
Detailhandel   Tuincentra       Tuincentrum 
Detailhandel   Winkels in bloemen en planten, zaden
    en tuinbenodigdheden     Tuincentrum 
Detailhandel   Winkels in sieraden en uurwerken   Uurwerkenhandel 
Detailhandel   Winkels in sieraden en uurwerken   Uurwerkenhandel (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in verf-, verfwaren en behang   Verf winkel 
Detailhandel   Winkels in verlichtingsartikelen    Verlichtingsartikelen winkel 
Detailhandel   Winkels in vis en schaal- en weekdieren   Vis winkel 
Detailhandel   Winkels in vlees en vleeswaren    Vlees en vleeswaren winkel 
Detailhandel   Winkels in vlees en vleeswaren    Vlees en vleeswaren winkel 
Detailhandel   Warenhuizen       Warenhuis 
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen 
    algemeen assortiment     Warenhuis 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige artikelen neg Wereldwinkel 
Detailhandel   Winkels in kleding en mode-artikelen
    ; textielsupermarkten     Werkkleding winkel 
Detailhandel   Winkels in dranken      Wijn winkel 
Detailhandel   Winkels in audio- en videoapparatuur   Winkel in audio- en visuele 
          communicatie apparatuur 
Detailhandel   Winkels in telecommunicatie-apparatuur   Winkel in audio- en 
          visuele communicatie apparatuur 
Detailhandel   Winkels in audio- en videoapparatuur   Winkel in audio- en visuele 
          communicatie apparatuur 
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in telecommunicatie-apparatuur   Winkel in audio- en visuele 
          communicatie apparatuur 
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen 
    algemeen assortiment     Winkel in geschenkartikelen
Detailhandel   Winkels in computers, randapparatuur en software Winkel in Kantoormachines 
          en kantoormeubelen
Detailhandel   Winkel in keukens      Winkel in keukens 



 

Beroepenlijst Winkel verzekering

Groep  Omschrijving      Gedetailleerde omschrijving

Detailhandel   Winkels in parket,laminaat en kurkvloeren  Winkel in parket
Detailhandel   Winkels in huishoudelijke artikelen 
    algemeen assortiment     Winkel in souvenirs
Detailhandel   Winkels in vloerbedekking en gordijnen   Winkel in vloerbedekking excl leggen
Detailhandel   Winkels in audio- en video-opnamen   Winkels in audio- en video-opnamen 
Detailhandel   Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen  Winkels in houten bouw- 
          en tuinmaterialen 
Detailhandel   Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen  Winkels in houten bouw- 
          en tuinmaterialen (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels in parket, laminaat en kurkvloeren  Winkels in parket laminaat 
          en kurkvloeren 
Detailhandel   Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, 
    kunstvoorwerpen en religieuse artikelen  Winkels in schilderijen lijsten 
          prenten kunstvoorwerpen
          en religieuse artikelen 
Detailhandel   Winkels in tegels      Winkels in tegels 
Detailhandel   Winkels in breiwol, handwerken en fournituren Wolwinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige 
    huishoudelijke artikelen n.e.g.    Woninginrichtingswinkel 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in overige 
    huishoudelijke artikelen n.e.g.    Woninginrichtingswinkel 
Detailhandel   Winkels in artikelen voor woninginrichting 
    algemeen assortiment     Woninginrichtingswinkel 
Detailhandel   Winkels in artikelen voor woninginrichting 
    algemeen assortiment     Woninginrichtingswinkel
          (incl. installatie) 
Detailhandel   Winkels gespecialiseerd in 
    overige voedings- en genotsmiddelen neg  Zuidvruchtenwinkel 
Detailhandel   Winkels in kaas      Zuivelprodukten winkel 
Detailhandel   Winkels in natuurvoeding en reformartikelen  Zuivelprodukten winkel 

   


