NIET GEREGLEMENTEERDE KLUSJES IN TUIN OF BOUW
1. T u i n k l u s j e s
81300
Landschapsverzorging
8130001
Het snoeien van bomen en heggen
8130002
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

2. B o u w w e r k z a a m h e d e n
2511001
2511003
3312011
4211001
4221901
4222002
4312001
4312011
43130
4321102
43291
4329101
4329102
4329103
4329901
4329912
4334202
4399201
4399402
4399901
4399904
4399905
4399906

De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw
Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails)
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Het ruimen van bouwterreinen
Proefboren en boren
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Isolatiewerkzaamheden
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
De isolatie van koelkamers en –pakhuizen
De installatie van stores en zonneschermen
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

3. R e i n i g e n v a n g e b o u w e n
4339001
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
81210
Algemene reiniging van gebouwen
8122001
Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële
gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
8122002
Lappen van ramen
8122003
Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
8129001
Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
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