
1. FUNCTIE VAN HET TOESTEL
Voor elk toestel moet nagegaan worden of het specifiek ontworpen is voor professioneel 

gebruik. Indien dit niet het geval is, wordt het toestel beschouwd als huishoudelijk. 
Opgelet, er dient dus enkel rekening gehouden te worden met het redelijk voorzienbare 

consumentengebruik.

Bijvoorbeeld: een laptop kan zowel thuis als in een professionele omgeving gebruikt worden en is dus  
een huishoudelijk apparaat (geen exclusief professionele toepassing). Een barcodescanner wordt uitsluitend 

gebruikt in een professionele omgeving en is daarom wel een professioneel apparaat. 
 

Een koffiemachine dat ontworpen is voor professioneel gebruik (op kantoor, bar,…) die een particulier thuis 
zou plaatsen, zal toch beschouwd worden als professioneel. Het gebruik door de particulier wordt in dit geval 

beschouwd als een uitzonderlijk gebruik dat niet voorzienbaar wordt geacht. 

Is het toestel exclusief ontworpen voor professioneel gebruik?

2. KENMERKEN VAN HET TOESTEL
Er dient rekening gehouden te worden met de specifieke kenmerken van het 

toestel die zouden kunnen aantonen dat een product exclusief voor professioneel 
gebruik is ontworpen. Zulke kenmerken kunnen zijn: duurzaamheid, gewicht, 

grootte, aansluiting, energiegebruik, uiterlijke kenmerken…

Bijvoorbeeld: een server voorzien om te plaatsen in een rack kan op basis van zijn ontwerp 
gemakkelijk onderscheiden worden van een “huishoudelijke” server, en moet dus als professioneel 

worden beschouwd op basis van zijn uiterlijke kenmerken.

Is het op basis van de kenmerken van uw toestel duidelijk  
of het huishoudelijk of professioneel is?

3. DISTRIBUTIEKANAAL
Indien de classificatie van een product op basis van de 2 voorgaande stappen  

niet mogelijk is, kan er ook rekening gehouden worden met het distributiekanaal 
via dewelke het product wordt verdeeld.

Bijvoorbeeld: Als een product wordt aangeboden via distributiekanalen die enkel beschikbaar 
zijn voor professionelen, kan dit een aanwijzing zijn dat het toestel als professioneel kan worden 

beschouwd. Opgelet, er moet nog wel kunnen aangetoond worden dat het product specifiek  
voor professioneel gebruik is ontworpen.   

Is het op basis van het distributiekanaal duidelijk of het toestel 
huishoudelijk of professioneel is?

Geef uw toestel aan onder de 
professionele categorie.

Geef uw toestel aan onder de 
gepaste categorie.

Geef uw toestel aan onder de 
gepaste categorie.

Geef uw toestel aan onder de 
huishoudelijke categorie.

JA NEE

JA NEE

JA NEE


