Aambeelden kovadliny
Aanbieden van loodsen hangárové služby
Aanbrengen en afwerken van
vloeren pokládka podlah a podlahových
krytin
Aanbrengen van
anticorrosielagen aplikace antikorozních
nátěrů
Aanbrengen van ballast stavební práce se
štěrkopískem
Aanbrengen van bekleding oplášťování
potrubí
Aanbrengen van beplating obkladové
práce
Aanbrengen van beschermende
lagen aplikace ochranných nátěrů
Aanbrengen van bestrating pokládka
dlažby
Aanbrengen van betonbekleding betonové
pláště
Aanbrengen van bitumineuze
dakbedekking pokládka živičných
střešních krytin
Aanbrengen van cementlagen op
daken nátěry cementových střech
Aanbrengen van dakbedekking met
zonnepanelen pokládka střešní krytiny ze
solárních panelů
Aanbrengen van dubbele vloer pokládka
dvojitých podlah
Aanbrengen van elektrische bedrading en
fittings instalace a montáž elektrických
rozvodů a zařízení
Aanbrengen van elektrische
bedrading instalace a montáž
elektrických rozvodů
Aanbrengen van elektrische
fittings instalace a montáž elektrických
zařízení
Aanbrengen van mantelbuizen en
stijgbuizen voor boorputten vyztužování
vrtných šachet a potrubí
Aanbrengen van mantelbuizen voor
boorputten vypažení vrtů
Aanbrengen van metalen
dakbedekking pokládka kovových
střešních krytin
Aanbrengen van niet-metalen
bouwtimmerwerk instalace a montáž
nekovových truhlářských předmětů
Aanbrengen van nieuwe verf obnova
nátěrů
Aanbrengen van ornamenten instalace
a montáž dekorativních předmětů
Aanbrengen van panelen obklady

Aanbrengen van roosters instalace
a montáž mříží
Aanbrengen van slabben en
goten klempířské práce a montáž
okapových žlabů
Aanbrengen van slabben klempířské práce
Aanbrengen van sportmarkeringen práce
na označování sportovišť
Aanbrengen van stijgbuizen kladení
potrubí
Aanbrengen van
tunnelbekleding výstavba tunelových
ostění
Aanbrengen van verharding vyrovnávání
povrchu
Aanbrengen van verhardingen, met
uitzondering van wegdek práce na
povrchové úpravě kromě silnic
Aanbrengen van verlaagde
plafonds instalace a montáž zařízení pro
osvětlení silnic
Aanbrengen van vloer- en
wandbekleding pokládání podlahových
krytin a obkládání stěn
Aanbrengen van wandbekleding en
behangwerk obklady a tapetování stěn
Aanbrengen van
wandbekleding obkládání stěn
Aanbrengen van wandbekleding,
beschotting, grondkeringen bednění
základů
Aanbrengen van wegmarkeringen nátěry
povrchu silnic
Aanbrengen van zonwering protisluneční
zařízení
Aandrijvers ovladače
Aanhangwagens en opleggers přívěsy
a návěsy
Aanhangwagens geschikt voor diverse
doeleinden přívěsy pro obecné účely
Aanhangwagens met
kiplaadbak vyklápěcí přívěsy
Aanhangwagens voor
brandstofvoorziening přívěsy
k doplňování paliva
Aanhangwagens přívěsy
Aanhangwagens, opleggers en mobiele
containers přívěsy, návěsy a mobilní
kontejnery
Aankoop van CO2–emissierechten nákup
emisních kreditů na CO2
Aankoopsoftware balík programů pro
zadávání veřejných zakázek
Aankopen van onbebouwd land koupě
neužívaných pozemků
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Aanleg van dijken en kades úpravy
nábřeží
Aanleg van elektriciteit elektroinstalační
práce
Aanleg van en aanvullende
werkzaamheden voor telefoon- en
communicatieleidingen stavební
a pomocné práce pro telefonní
a telekomunikační vedení
Aanleg van offshoreaanmeerplaatsen práce na pobřežních
kotvištích
Aanleg van pijpleidingen,
communicatielijnen en
elektriciteitsleidingen stavební práce pro
potrubní, telekomunikační a elektrické
vedení
Aanleg van spoorweg výstavba železnic
Aanleg van stadsspoorlijn pokládka kolejí
městské dráhy
Aanleg van tramlijn výstavba
tramvajových tratí
Aanleg van verwarming vytápění
Aanleggen van
afvalwaterleidingen stavební práce
vztahující se ke sbírání průmyslových
odpadních vod
Aanleggen van drainage stavební práce
vztahující se k drenáži
Aanleggen van enkele rijbaan výstavba
vozovek se dvěma jízdními pruhy
Aanleggen van gastoevoerleiding stavební
práce vztahující se k plynovým přípojkám
Aanleggen van gazons zatravňovací služby
Aanleggen van
hemelwaterafavoerleidingen stavební
práce vztahující se k dešťovému potrubí
Aanleggen van irrigatieleidingen stavební
práce vztahující se k závlahovému potrubí
Aanleggen van pijpleidingen,
communicatielijnen en stroomleidingen,
autowegen, wegen, vliegvelden en
spoorlijnen, verhardingen stavební práce
pro potrubní, telekomunikační a elektrické
vedení, pro dálnice, silnice, přistávací
plochy a železnice, zarovnávání ploch
Aanleggen van snelweg výstavba dálnic
Aanleggen van
stadsverwarmingsleidingen stavební
práce vztahující se k přípojkám dálkového
vytápění
Aanleggen van terrassen op
berghellingen terasování úbočí kopců
Aanleggen van terrassen terasovací práce
Aanleggen van trottoirs výstavba stezek
pro pěší

Aanleggen van voetgangerszone výstavba
pěších zón
Aanleggen van wegdek op
luchthaven stavební práce při zpevňování
přistávacích ploch
Aanleggen van wegdek voor
luchthaventaxibaan stavební práce při
zpevňování pojezdových drah
Aansluitdozen přípojkové skříně
Aansluitkabels spojovací kabely
Aansluitkasten terminálové krabice
Aansluitklemmen terminační bloky
Aansprakelijkheidsverzekeringen voor
motorvoertuigen pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla
Aansprakelijkheidsverzekeringen voor
schepen pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem plavidla
Aansprakelijkheidsverzekeringen voor
vliegtuigen pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem letadla
Aansprakelijkheidsverzekeringen pojištěn
í odpovědnosti za škodu
Aanstampmachines dusadla
Aanstekers, artikelen van brandbaar
materiaal, vuurwerk, lucifers, vloeibare
of vloeibaar gemaakte
gasbrandstoffen zapalovače, zboží
z hořlavých materiálů, pyrotechnika,
zápalky a kapalná nebo zkapalněná
plynová paliva
Aanverwante mineralen, edele metalen en
bijbehorende producten příbuzné
nerosty, drahé kovy a přidružené produkty
Aanvullende verzekeringen doplňkové
pojištění
Aanvullende werkzaamheden voor
gasdistributie pomocné práce pro
distribuci plynu
Aanvullende werkzaamheden voor
pijpleidingen en kabels pomocné práce
pro kladení potrubí a kabelů
Aanvullende werkzaamheden voor
waterpijpleidingen pomocné práce pro
kladení vodovodního potrubí
Aardappelchips met toegevoegde
smaak ochucené bramborové lupínky
Aardappelchips bramborové lupínky
Aardappelen en
aardappelproducten brambory a výrobky
z brambor
Aardappelen en gedroogde
groenten brambory a sušená zelenina
Aardappelen brambory
Aardappelkroketten bramborové krokety
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Aardappelproducten výrobky z brambor
Aardappelsnacks slané pečivo z brambor
Aardbeien jahody
Aardbeienjam jahodový džem
Aardgas zemní plyn
Aardnotenolie podzemnicový olej
Aardolie en aardoliedistillaten ropa
a ropné destiláty
Aardolie, steenkool en
olieproducten ropné a uhelné produkty
a produkty z ropných frakcí
Aardoliën en -samenstellingen ropné
frakce a přípravky
Aardolieproducten, brandstof,
elektriciteit en andere
energiebronnen ropné produkty, paliva,
elektrická energie a ostatní zdroje energie
Aardschakelaar zemnicí spínač
Abonnementsdiensten předplatitelské
služby
Abrikozen meruňky
Abrikozenjam meruňkový džem
Abri's přístřešky pro autobusové zastávky
Accessoires voor werkkleding doplňky
k pracovním oděvům
Accommodatie- en
restaurantgebouwen ubytovací
a restaurační budovy
Accommodatiediensten ubytování
Accordeons akordeony
Acculaders nabíječky baterií
Accumulatoren, primaire cellen en
primaire elementen akumulátory,
galvanické články a baterie
Accu's/batterijen baterie
Acetyleen acetylen
Achterham uzená šunka
Acrylpolymeren in primaire
vorm akrylové polymery v primárních
formách
Acrylzuuresters estery kyseliny akrylové
Actieve kool aktivní uhlí
Actuariële diensten pojistně technické
služby
Acyclische verzadigde
koolwaterstoffen nasycené acyklické
uhlovodíky
Adapters en interfaces voor Personal
Computer Memory Card International
Association (PCMCIA) adaptéry
a rozhraní PCMCIA (mezinárodní
asociace pro paměťové karty osobních
počítačů)
Adapters adaptéry

Additieven voor cement, mortel of
beton přísady do cementů, malt nebo
betonů
Ademhalingsapparatuur voor
brandbestrijding dýchací přístroje pro
požárníky
Ademhalingsapparatuur voor
duikers dýchací přístroje pro potápěče
Ademhalingsapparatuur dýchací přístroje
Ademhalingsmonitoren respirační
monitory
Administratie in verband met
berging provádění záchrany pojistné
hodnoty
Administratieve diensten voor
gezondheidszorg administrativa služeb
zdravotní péče
Administratieve diensten voor
huisvesting administrativa bytové
výstavby
Administratieve diensten voor
onderwijs administrativa výchovných
zařízení
Administratieve diensten voor recreatie,
cultuur en religie administrativa
rekreačních, kulturních a náboženských
služeb
Administratieve software balík programů
pro administrativu
Adresboekjes adresáře
Adresplaatjes štítky s adresami
Adresseermachines adresovací stroje
Advies inzake
afvalwaterbehandeling poradenství
v oblasti čištění odpadních vod
Advies inzake algemeen
management všeobecné podnikové
poradenství
Advies inzake bedrijfsvoering en
management obchodní a podnikové
poradenství
Advies inzake bestrijding van
geluidsoverlast poradenství v oblasti
ochrany proti hluku
Advies inzake beveiliging en
risicobeheersing poradenství v oblasti
ochrany před riziky a boje s nimi
Advies inzake bouwdiensten poradenství
v oblasti stavebních služeb
Advies inzake brand- en
explosiebeveiliging en controle poradenství v oblasti ochrany
před požárem a výbuchem a boje s nimi
Advies inzake calamiteitenherstel bij
hardware poradenské služby v oblasti
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obnovy technického vybavení počítačů po
havárii
Advies inzake efficiënt
energiegebruik poradenství v oblasti
energetické účinnosti
Advies inzake financieel
management poradenství v oblasti
finančního řízení
Advies inzake geluidsisolatie- en
akoestiek-projecten poradenství v oblasti
zvukové izolace a prostorové akustiky
Advies inzake geofysica geofyzikální
poradenství
Advies inzake gezondheid en
veiligheid poradenství v oblasti
bezpečnosti a zdraví
Advies inzake hardware poradenské
služby v oblasti technického vybavení
počítačů
Advies inzake hardwarekeuze poradenské
služby v oblasti výběru technického
vybavení počítačů
Advies inzake marketing
management poradenství v oblasti
marketingového řízení
Advies inzake milieutechniek poradenství
v oblasti tvorby a ochrany životního
prostředí
Advies inzake onderzoek en
ontwikkeling poradenství v oblasti
výzkumu a vývoje
Advies inzake onderzoek poradenství
v oblasti výzkumu
Advies inzake ontwikkeling poradenství
v oblasti vývoje
Advies inzake
personeelsbeheer poradenství v oblasti
řízení lidských zdrojů
Advies inzake
productiebeheer poradenství v oblasti
řízení výroby
Advies inzake public relations poradenství
v oblasti práce s veřejností
Advies inzake ruwbouw poradenství
v oblasti stavebních materiálů
Advies inzake
telecommunicatie poradenství v oblasti
telekomunikací
Advies op het gebied van gelijke
kansen poradenské služby v oblasti
rovných příležitostí
Advies over acceptatietest
computerhardware poradenské služby
v oblasti výběru technického vybavení
počítačů

Advies over acceptatietest
systeemsoftware poradenské služby
v oblasti testování akceptace systémů
programového vybavení
Advies over computeraudit en hardware poradenské služby v oblasti
počítačových auditů a technického
vybavení počítačů
Advies over hardwareintegratie poradenské služby v oblasti
integrace technického vybavení počítačů
Advies over planning
computerlocatie poradenské služby
v oblasti plánování počítačových
pracovišť
Advies over
projectmanagement poradenské služby
v oblasti řízení projektů
Advies over software poradenství v oblasti
programového vybavení
Advies over softwareintegratie poradenské služby v oblasti
integrace programového vybavení
Adviesdiensten in verband met
geluidsvervuiling poradenské služby
v oblasti hlukového znečišťování
Adviesdiensten inzake
milieuproblematiek poradenské služby
související s otázkami životního prostředí
Adviesdiensten inzake rioolinspectie en
rioolwaterbehandeling inspekce
kanalizace a poradenství v oblasti čištění
odpadních vod
Adviesdiensten inzake watervoorziening
en afvalwater, anders dan voor de
bouw poradenské služby v oblasti
dodávek vody a odpadních vod v jiných
případech než u stavby
Adviesdiensten op het gebied van
bodemvervuiling poradenské služby
v oblasti znečišťování půdy
Adviesdiensten verleend door
verpleegkundigen poradenské služby
poskytované sestrami
Adviesdiensten voor
loodgieterswerk poradenství v oblasti
domovních instalací
Adviesdiensten voor ventilatie poradenství
v oblasti ventilace
Adviesdiensten voor watervoorziening en
afval poradenství v oblasti dodávek vody
a odpadu
Adviezen inzake auteursrechten voor
software poradenství v oblasti autorských
práv k programového vybavení počítačů
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