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11.3. Brancheringslijst markten Huizen 2018. 



Zaak- en documentnummer: Z.031493 / D.696915

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum: 15 december 2017

BRANCHERINGSLIJST MARKTEN HUIZEN 2018 
Artikel 4, lid B marktreglement 
Voor de markt op zaterdag geldt de In de volgende tabel opgenomen(sub)branche Indeling en maximum aantal vergunninghouders 

Branche 
1.1 Textiel personen 

1.2 Interieur 

1.3 Overige textieigoederen 

2. Voedingsartikelen 

3. Schoeisel, Lederwaren 
en Reisartikelen 

4. Horloges en Sieraden 

Subbranche 

Bovenkleding voor volwassenen (herenkleding 1, dameskleding 1)  
Onder-/Nachtkleding voor volwassenen en kinderen 
Baby-, Kleuter- en Kinderkleding 
Jongerenkleding 
Beenbekleding, sjaals, mutsen/hoofddoek, oorwarmers/handschoenen 
Lingerie en Foundations 

Bekleding voor verschillenden ruimten 
(vitrages, (gordijnjstoffen, tafel- en vloerkleed, polyether, kussen), zonwering 
Huishoudtextiel 
(theedoeken, vaatdoeken, tafelzeil, dweilen, badhanddoeken, washandjes) 
Bedmode (dekbedovertrek, kussens, slopen, slaapzakken, dekens, lakens, spreien) 

Maximaal aantal 
vergunninghouders 

Kleinvakartikelen en fournituren 
Handwerkpaketten, wol en breigarens 

(Biologische) Aardappelen, knoflook, uien 
(Biologische) Groenten 
(Biologisch) Fruit 
(Biologische) Geringe eetwaren (patat-frites, snacks, broodjes)/geringe koude-warme drinkwaren 
(Biologische) Vietnamese snacks (loempia's)/koude drinkwaren 
(Biologische) Poelierswaren en eieren 
(Biologische) Vis (vers en bewerkt) en Visprodukten 
(Biologisch) Brood, koek en banket, broodsnacks (pizza/focaccia) 
(Biologische) Chocolaterie en zoetwaren 
(Biologische) Stroopwafels/Luikse wafels 
(Biologische) Zuivelprodukten (melk, boter, kaas en eieren) 
(Biologische) Eieren 
(Biologische) Worst en vleeswaren (verpakt en niet verpakt) 
(Biologische) Noten, verduurzaamde zuidvruchten, kruiden en specerijen 
(Biologische) Reformartikelen en Biologische produkten (ex AGF, Brood, Kaas,Poelierswaren, Vis) 
(Biologsiche) Geringe drinkwaren (koffie, thee, overige koude/warme dranken) 
(Biologische) Uitheemse specialiteit (selfmade salade, oliën, zuren, aanverwante eetwaar (niet ter plaatse nutt 

Schoeisel (schoenen, laarzen, klompen, pantoffels) 
Tassen, koffers, portefeuilles, riemen 

Horloges, bijouterieën en sieraden 

5. Bezigheidsartikelen 

6. Ijzerwaren en motor-
technische artikelen 

7. Huishoudelijke artikelen 

8. Tuin- en plantartikelen 

9. Overige artikelen 

Speelgoed, wenskaarten en schrijfwaren 
Lektuuren posters 
Postzegels en munten 
Geluidsdragers (CD's, e.d.) en beelddragers 
Telefoonhoesjes en telefoonaccessoires 

Rijwielen en rijwielonderdelen, gereedschappen, accessoires 

Woondecoratie en geschenkartikelen 
Koperwerk, tin, e.d. 
Borstelwerk 
Pannen en keukengereedschap 
(Kleine) Huishoudelijke apparatuur en onderdelen (stofzuigers, accesoires), tafelszeil, deurmat 

Bomen, heesters, perkplanten 
Snijbloemen en kamerplanten 

Campingartikelen 
Meubelen 
Verlichtingsartikelen 
Dierenvoeders en accessoires 
Reinigingsartikelen 
Schuimrubber/meubelstoffering 
Sportartikelen en sportkleding 
Drogisterij artikelen 
Parfumerie- en cosmetica artikelen 


