Internationale (Nice) classificatie
van waren en diensten - 11de editie
1

Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuinen bosbouwkundige doeleinden; Kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; Brandblusmiddelen en
brandbestrijdingsmiddelen; Hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; stoffen voor het looien van dierenhuiden
en dierenvellen; Kleefstoffen voor industriële doeleinden; Stopverf en andere vulmiddelen in de vorm van pasta;
Compost en meststoffen; Biologische preparaten voor gebruik in de industrie en wetenschap

2

Verven, vernissen, lakken; Roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; Kleurstoffen, verfstoffen; Inkten
voor het drukken, markeren en graveren; Natuurlijke harsen als grondstof; Metalen in blad- en poedervorm voor gebruik
bij het schilderen, decoreren, drukken en voor kunst

3

Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; Parfum, etherische oliën;
Niet-medicinale cosmetica en toiletpreparatenNiet-medicinale tandpasta

4

Industriële oliën en vetten, was; Smeermiddelen; Producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof;
Brandstoffen en verlichtingsstoffen; Kaarsen, lampenpitten

5

Farmaceutische, medische en diergeneeskundige preparaten; Hygiënische producten voor medisch gebruik;
Diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik, voedingsmiddelen voor
baby’s; Voedingssupplementen voor mens en dier; Pleisters, verbandmiddelen; Tandvulmiddelen en afdrukmateriaal
voor tandartsen; Ontsmettingsmiddelen; Middelen ter verdelging van ongedierte; Schimmeldodende en
onkruidverdelgende middelen

6

Onedele metalen en hun legeringen, ertsen; Metalen materialen voor bouw en constructie; Verplaatsbare constructies
van metaal; Niet-elektrische metalen kabels en draden; Kleinijzerwaren; Brandkasten; Metalen containers voor opslag
of transport

7

Machines, werktuigmachines en aangedreven gereedschappen; Motoren,uitgezonderd voor landvoertuigen);
Koppelingen en transmissie-organen, uitgezonderdvoor landvoertuigen; Landbouwinstrumenten, anders dan
handbediende handgereedschappen; Broedmachines; Verkoopautomaten

8

Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; Messenmakerswaren, vorken en lepels;
Blanke wapens, uitgezonderd vuurwapens; Scheerapparaten

9

Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-,
sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; Apparaten en
instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische
stroom; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische
gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Compact discs, DVD’s en andere digitale dragers; Mechanismen
voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers;
Software; Brandblusapparaten

10

Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; Kunstledematen, -ogen
en -tanden; Orthopedische artikelen; Hechtmateriaal; Therapeutische en ondersteunende instrumenten aangepast
voor gehandicapten; Massage-apparaten; Apparaten, instrumenten en artikelen voor verzorgen van zuigelingen;
Apparaten, instrumenten en artikelen voor seksuele activiteiten

11

Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en
sanitaire installaties
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12

Vervoermiddelen; Middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water

13

Vuurwapens; Munitie en projectielen; Springstoffen; Vuurwerk

14

Edele metalen en hun legeringen; Juwelen, bijouterieën, edelstenen en halfedelstenen; Uurwerken
en tijdmeetinstrumenten

15

Muziekinstrumenten

16

Papier en karton; Drukwerken; Boekbinderswaren; Foto’s; Schrijfbehoeften en kantoorartikelen, uitgezonderd meubelen;
Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Tekenmateriaal en materiaal voor kunstenaars; Penselen;
Leermiddelen en onderwijsmateriaal; Plastic vellen, folie en zakken voor het inpakken en verpakken; Clichés

17

Onbewerkt en halfbewerkt rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en vervangingsmiddelen voor al deze materialen;
Geëxtrudeerde plastics en harsenvoor gebruik bij de fabricage; Dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; Buigzame
pijpen, buizen en slangen, niet van metaal

18

Leder en kunstleder; Dierenvellen en -huiden; Reiskoffers en draagtassen; Paraplu’s en parasols; Wandelstokken;
Zwepen, tuig- en zadelmakerswaren; Halsbanden, leibanden en kleding voor dieren

19

Bouwmaterialen, niet van metaal; Onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; Asfalt, pek en bitumen;
Verplaatsbare constructies, niet van metaal; Monumenten, niet van metaal

20

Meubelen, spiegels, lijsten; Onbewerkt of halfbewerkt been, hoorn, balein of parelmoer; Schelpen; Meerschuim;
Barnsteen; Containers, niet van metaal, voor opslag of transport

21

Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; Keuken- en tafelgerei, behalve vorken, messen en lepels;
Kammen en sponzen; Borstels (uitgezonderd penselen); Materialen voor de borstelfabricage; Reinigingsmateriaal;
Onbewerkt of halfbewerkt glas, uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden; Glas-, porselein- en aardewerk

22

Touw en bindgarens; Opvulmateriaal, uitgezonderd van papier, karton, rubber of plastic; Ruwe vezelige textielmaterialen
en vervangingsmiddelen daarvoor; Tenten en dekzeilen; Netten; Zeilen; Zakken voor transport of de opslag van
bulkgoederen; Markiezen van textiel of synthetische materialen

23

Garens en draden voor textielgebruik

24

Textiel en vervangingsmiddelen voor textiel; linnengoed; Gordijnen van textiel of plastic

25

Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels

26

Kant en borduurwerk, band en veters; Knopen, haken en ogen, spelden en naalden; Kunstbloemen;
Haarversiersels; Vals haar

27

Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; Wandbekleding, niet van textielmateriaal

28

Spellen, speelgoed en speeltuig; Gymnastiek- en sportartikelen; Versierselen voor kerstbomen;
Videospelapparaten

29

Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten;
Geleien, jams, compote; Eieren; Melk en melkproducten; Oliën en vetten voor voedingsdoeleinden
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30

Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; Rijst; Tapioca en sago; Meel- en graanpreparaten; Brood, banketbakkers- en
suikerbakkerswaren; Consumptie-ijs; Suiker, honing, melassestroop; Gist, rijsmiddelen; Zout; Mosterd; Azijn, kruidensausen; Specerijen; Ijs [bevroren water]

31

Niet-bereide en onbewerkte land-, aqua-, tuin- en bosbouwproducten; Levende dieren; Vers vruchten, groenten en
kruiden; Natuurlijke planten en bloemen; Voedingsmiddelen en dranken voor dieren; Mout; Niet- bereide en
onbewerkte granen en zaden; Bloembollen, zaailingen en zaden om te planten

32

Bieren; Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; Vruchtendranken en vruchtensappen;
Siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken

33

Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)

34

Tabak; Artikelen voor rokers; Lucifers

35

Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten

36

Verzekeringen; Financiële zaken; Monetaire zaken; Makelaardij in onroerende goede

37

Bouw; Reparaties; Installatiewerkzaamheden

38

Telecommunicatie

39

Transport; Verpakking en opslag van goederen; Organisatie van reizen

40

Behandeling van materialen

41

Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten

42

Wetenschappelijke en technologische diensten, evenals bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; Dienstverlening
op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; Ontwerpen en ontwikkelen van computers
en van software

43

Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); Tijdelijke huisvesting

44

Medische diensten; Veterinaire diensten; Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging
voor mensen of dieren; Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw

45

Juridische diensten; Veiligheidsdiensten voor de fysieke bescherming van tastbare goederen en personen;
Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen
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