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Bijlage 3 regels: Lijst van rechtstreeks toelaatbare  
aan huis gebonden activiteiten 
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Bijlage 3 behorend bij bestemmingsplan Centrum-Oss-2013 

Lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten 

Als rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten worden aangemerkt de volgende beroeps- 
of bedrijfsmatige activiteiten:  
 

 rubriek aan huis gebonden activiteiten 

1 Individuele praktijk voor medische 
en paramedische dienstverlening 

- huisartsenij, 
- psychologie, 
- psychiatrie, 
- fysiotherapie en bewegingsleer,  
- voedingsleer en voedingsadvies,  
- mondhygiëne,  
- tandheelkunde,  
- logopedie,  
- orthopedagogie,  
- verloskunde, 
- alternatieve geneeswijze, 
- diergeneeskunde 

2 Individuele praktijk voor zakelijke 
dienstverlening 

- notaris, 
- advocaat, deurwaarder en juridisch adviseur, 
- accountant en belastingconsulent,  
- assurantie- en verzekeringsbemiddeling,  
- exploitatie en handel in onroerende zaken,  
- hypotheekadviseur en financieel adviseur 
- tolk/vertaler 

3 Vervaardiging en kunstnijverheid in 
de vorm van een eenmansbedrijf 

- (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf 
- hoedenmaker 
- (muziek)instrumentenmaker 
- kaarsenmaker 
- lijstenmaker 
- vervaardiging munten 
- vervaardiging sieraden 
- kunstschilder (met atelier) 
- fotograaf 

4 Individuele praktijk op gebied van 
advies, ontwerp en onderzoek 

- reclame ontwerp 
- grafisch ontwerp 
- architectonisch ontwerp 
- stedenbouwkundig ontwerp 
- tuin- en landschapsontwerp 
- computerservice en informatietechnologie 
- maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 

5 Kantoor- en opslagfunctie voor  
bedrijvigheid die elders wordt 
uitgeoefend 

- kantoor-, stallings- en opslagfunctie voor schoonmaakbedrijf, 
schoorsteenveegbedrijf, klussenbedrijf, bestratingsbedrijf, loodgieter, 
electriciën, metselaar, glazenwasser (een en en ander zonder 
bewerking of verwerking van stofffen, voorwerpen of materialen) 
- kantoor,- stallings- en opslagfunctie voor een groothandelsbedrijf  en 
voor internetverkoop (mits zonder klantcontact aan huis) 

6 Eenmans-reparatie-/ 
verhuurbedrijf 

- uurwerkreparatiebedrijf 
- goud- en zilverwerkreparatiebedrijf 
- reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek, radio’s/tv’s/digitale 
apparatuur) 
- reparatie van muziekinstrumenten 

7 Overige dienstverlening in de vorm 
van eenmansbedrijven 

- kappersbedrijf (met niet meer dan één kappersstoel) 
- schoonheidsspecialist 
- manicure 
- pedicure 
- hondentrimmer 
- taxi-/koeriersbedrijf (alleen eigen rijder, ten hoogste één auto) 
- begrafenisonderneming (niet zijnde een mortuarium) 
- decorateur 
- privé-docenten (zoals remedial teachers en individuele muziek-, 
spraak- en taalllessen). 

Uitsluitingen. - groepsmatige activiteiten, dat wil zeggen het verlenen van diensten en 



Tot de onder punt 1 tot en met 7 bedoelde 
rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden 
activiteiten worden in ieder geval niet 
gerekend: 

het geven van onderricht en informatie aan 3 of meer personen tegelijk 
- buitenopslag, dat wil zeggen opslag van goederen buiten gebouwen 
- opslag van brandgevaarlijke en explosiegevaarlijke stoffen 
- reparatiebedrijven voor gemotoriseerde voertuigen 
- detailhandel 

 


