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2-wielige voertuigen 
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1-wielige voertuigen 

Kruiwagen 

Bouwkruiwagen 
Baksteenkar 

Bouwkruiwagen 

Gesloten handelskar 

Stootkar,  

niet-geveerd 

Tweewielkar, 

Niet-geveerd    

Boomezel 

Boomezel  

met houten asblok 

Boomezel 

met metalen as 

Overige 

Stootkar, niet-geveerd  

met rongenzjibord 

Glaskar 

Tonnenstootkar,  

niet-geveerd 

IJskreemstootkar,  

niet-geveerd 

Stootkar, niet-geveerd  

in metaal met vat 

Steekkar 
met wielen 
tussen de 

berriebomen. 

Steekkar 

Steekkar, 
zwaar 

Steekkar, 
zwaar 

Steekkar, 
metaal 

Steekkar 

Hansteenkar,  

niet-geveerd. 

Tweewielig tranport-
karretje, niet geveerd 

Overige 

Stootkar, geveerd met 
rongenzijbord 

Stootkar,  

geveerd 

Tweewielkar, geveerd  

met sponnenzijbord en  

afneembare kap 

Tweewielkar, geveerd  

met vast zijbord en  

afneembare kap 

Tweewielkar, geveerd met 
open laadvlak 

Tweewielkar, geveerd met 
open laadvlak 

Tweewielkar,  

geveerd 

Stootkar, geveerd met 
rongenzijbord 

Plooibare stootkar,  

geveerd met  

rongenzijborden 

Bakkersstootkar,  

geveerd 

IJskreemstootkar,  

geveerd 

Frituurstootkar,  

geveerd 

Tonnenstootkar,  

geveerd 

Fiets 

Handelsfiets, heren 

Handelsfiets, dames 

Slede Draagbaar 

 

0-wielige voertuigen 

- 

Draagbaar Slede 

 

3-wielige voertuigen 

Driewielkar, 

Niet-geveerd    

Vuilniskar Driewielkar met  

verlaagd laadvlak. 

Driewielige voermanswagen 

Handelstriporteur  

met halfopen laadbak 

Bakkerstriporteur 

Handelstriporteur  

met afwijkende opbouw. 

Triporteur Driewielkar,  

geveerd 

Tonnenwagen 

Handelswagen, geveerd  

met open bagageruimte en 
open koetsiercabine 

Voermanswagen 

Groentenwagen  

met vast zijbord 

Camion  

Camion met zwanehals 

Handelswagen met  

gesloten bagagecabine en 
halfopen koetsiercabine 

Bierwagen 

Handelswagen met  

gesloten bagagecabine, en 
gesloten koetsiercabine. 

Houtkreng 

Handelstriporteur  

met halfopen laadbak 

Metaalkreng 

Natiewagen 

Steenwagen 

Speelwagen 

Strandbadwagen 

Flessenwagen 

Transportwagentje met  

kanteldraaimechanisme 

Bobijnwagentje 

Textielwagentje, riet 

Textielwagentje, metaal 

Broodwagentje 

Begrafeniswagen  

met koetsierbank 

Begrafeniswagen  

met koetsierbok 

Begrafeniswagen met  

C-veren en koetsierbok 

Gesloten rijtuigcabine en 
open koetsiercabine, 

Politiewagen 

Wagen , niet-geveerd 
met draaimolen 

Wagen, geveerd met  

bagageruimte en koetsiercabine 
Wagen , niet-geveerd met 

beperkt draaisysteem 

 

4-wielige voertuigen 

Wagen, 

geveerd    

Wagen, 

Niet-geveerd    

Tonnenwagen 

Handelswagen, geveerd  

met open bagageruimte en 
open koetsiercabine 

Voermanswagen 

Groentenwagen  

met vast zijbord 

Camion  

Camion met zwanehals 

Handelswagen met  

gesloten bagagecabine en 
halfopen koetsiercabine 

Bierwagen 

Handelswagen met  

gesloten bagagecabine, en 
gesloten koetsiercabine. 

Houtkreng 

Handelstriporteur  

met halfopen laadbak 

Metaalkreng 

Natiewagen 

Steenwagen 

Speelwagen 

Strandbadwagen 

Flessenwagen 

Transportwagentje met  

kanteldraaimechanisme 

Bobijnwagentje 

Textielwagentje, riet 

Textielwagentje, metaal 

Broodwagentje 

Verhuiswagen 

Woonwagen 

Begrafeniswagen  

met koetsierbank 

Begrafeniswagen  

met koetsierbok 

Begrafeniswagen met  

C-veren en koetsierbok 

Gesloten rijtuigcabine en 
open koetsiercabine, 

Politiewagen 

Wagen , niet-geveerd 
met draaimolen 

Wagen, geveerd met  

rijtuigcabine en koetsiercabine 

Wagen, geveerd met  

bagageruimte en koetsiercabine 
Wagen , niet-geveerd met 

beperkt draaisysteem 


