
Woordenlijst: de basisbegrippen ontcijferd 
 
Retail Design 
Retail Design is de verzamelterm voor alle disciplines die de inrichting van verkooppunten 
behelzen. Het beoogt een samenhangend verkoopkader te creëren en bij te dragen aan het 
imago van de handelszaak en het productaanbod. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden 
met de noodwendigheden van de handelsactiviteit (klantverkeer, beheer van het 
verkooppunt enz.). Retail Design houdt ook verband met de binneninrichting, de presentatie 
van de producten, de verlichting, de kleurkeuze enz. Het uiteindelijke doel is de omzet en de 
aantrekkelijkheid van uw verkooppunt te verhogen. 
 
Ecodesign 
Ecodesign is een productiemethode die gedurende de hele levenscyclus (van het ontwerp 
tot het einde van de levensduur) rekening houdt met de milieueffecten van een product of 
dienst. Synoniemen zijn eco-ontwerp en duurzaam ontwerp. 
 
Retail Ecodesign 
Retail Ecodesign verwijst naar de buiten- en binneninrichting die rekening houdt met de 
principes van Retail Design (functionaliteit, toegankelijkheid en esthetiek) en de impact 
ervan op het milieu (hergebruik aanmoedigen, keuze van duurzame materialen, afval 
beperken, lokale leveranciers enz.). 
 
Luifel of markies  
Vast of mobiel dak dat uitspringt ten opzichte van de gevel van een bouwwerk. 
 
Handelsruimte 
Elk onderdeel van een gebouw dat bestemd is voor het uitoefenen van een economische 
activiteit en voor het voeren van handel met naleving van de geldende stedenbouwkundige 
regels. 
 

Grafisch charter 
Document dat de gebruiksregels van de elementen van de visuele identiteit van een merk, 
van een bedrijf bepaalt. In dit geval beperkt de visuele identiteit zich tot de keuze van de 
typografie, de kleuren en eventueel een pictogram of logo dat de activiteit weergeeft. 
 
Schraag 
Inrichting met één of twee zijden die dient als drager van reclame of van een uithangbord, 
die op de grond geplaatst is en verplaatst kan worden. 
 
Handelaar 
Onder handelaar wordt elke persoon verstaan die in het kader van zijn professionele 
activiteiten producten per stuk en/of diensten aan particulieren verkoopt in een 
handelsruimte die zijn eigendom is of die op grond van een handelshuurovereenkomst aan 
hem wordt verhuurd. Hier wordt dus de uitbater van de handelsruimte bedoeld. 
 
Handelszaak 



Onder handelszaak wordt het geheel van activiteiten verstaan die enkel voor de eindklant 
bestemd zijn en die met name bestaan uit de verkoop van producten per stuk, het verlenen 
van diensten, het uitoefenen van ambachtelijke activiteiten die rechtstreeks in contact staan 
met het publiek. Activiteiten die worden uitgeoefend door vrije beroepsbeoefenaars, 
onderwijsinstellingen, crèches of kinderopvangen kunnen niet als handelszaak worden 
beschouwd. 
 
Winkelpui  
Glas-, houtwerk enz. dat de voorzijde van een winkel bekleedt en waarin goederen kunnen 
worden uitgestald. Het gaat dan om de etalage zelf en de koopwaren en de producten die 
erin worden gepresenteerd.  
 
Commerciële winkelpui 
Onderdeel van de gevel van het pand (aan de buitenkant) dat (aan de binnenkant) 
overeenkomt met het privégedeelte voor commercieel gebruik. Bij uitbreiding wordt met de 
commerciële winkelpui het geheel van elementen van de gevel en de bijbehorende 
elementen van een gebouw bedoeld die de identiteit van de handelszaak vormen (de 
voorzieningen voor uithangborden, de etalage, de luifel). 
 
Omlijsting  
Datgene wat een opening (deur, raam), een paneel, lambrisering enz. omringt. 
 
Uithangbord 
Opschrift, vorm, afbeelding of een geheel van deze elementen dat geplaatst is op een 
gebouw en dat betrekking heeft op een activiteit die er wordt uitgeoefend. Een mededeling 
ten gunste van derden, zoals de vermelding van een merk of van de producten, kan niet 
worden gelijkgesteld met een uithangbord. 
 
Verlicht uithangbord  
Uithangbord waarbij de verlichting van de boodschap niet afkomstig is van het uithangbord 
zelf, meer bepaald de uithangborden die verlicht zijn door projectie of transparantie.  
 
Lichtgevend uithangbord  
Uithangbord dat in hoofdzaak uit één of meerdere lichtbronnen bestaat. 
 
Handelsgevel 
Onderdeel van de gevel van het gebouw (aan de buitenkant) dat overeenkomt met het 
privégedeelte voor commercieel gebruik, behalve de elementen van de ‘commerciële 
winkelpui’ zoals hierboven gedefinieerd.  
 


