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Verklaring der tekens

. = gegevens ontbreken
* = voorlopig cijfer
x = geheim
– = nihil
– = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid
niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
1997–1998 = 1997 tot en met 1998
1997/1998 = het gemiddelde over de jaren 1997 tot en met 1998
1997/’98 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 1997 en eindigend

in 1998
1987/’88–1997/’98 = boekjaar enzovoort, 1987/’88 tot en met 1997/’98

In geval van afronding kan het voorkomen, dat de totalen niet geheel overeenstemmen met
de som der opgetelde getallen.
Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.
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Algemeen

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête
die het CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze be-
drijfsstatistiek op basis van steekproefonderzoek. De enquête
heeft ten doel de productie, het verbruik en de toegevoegde waar-
de in kaart te brengen naar een groot aantal economische activi-
teiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van de
Nationale Rekeningen. Daarnaast worden de gegevens over de
kosten- en opbrengstenstructuren veel gebruikt door economische
onderzoekbureaus, brancheverenigingen, banken, bedrijven en
studenten.

Met betrekking tot de indeling van de bedrijven naar economische
(hoofd) activiteit wordt de indeling van de Standaard Bedrijfsinde-
ling (SBI) van het CBS gevolgd. Per 1 januari 1993 hebben alle
EU-lidstaten hun nationale classificaties zodanig herzien, dat er
vergelijking mogelijk is met de NACE (Nomenclature générale des
Activités économiques dans les Communautés Européennes).

Alle Nederlandse bedrijven zijn opgenomen in het Algemeen Be-
drijfsregister (ABR), dat haar informatie voor een groot deel ont-
leent aan de Kamers van Koophandel. Bouwsteen voor het begrip
bedrijf is de juridische eenheid. Bedrijven kunnen uit verschillende
juridische eenheden bestaan. Dit is vooral het geval wanneer hulp-
activiteiten als administratie, transport, in- en verkoop in aparte ju-
ridische eenheden (veelal BV’s) zijn ondergebracht. De bedrijven
vormen de statistische eenheid voor de bedrijfsstatistieken.

De jaarlijkse enquête bestaat uit een algemeen deel en een
branche specifiek deel. Het algemeen deel gaat aan de hand van
de winst- en verliesrekening in op de opbrengsten- en de kosten-
structuur van het bedrijf. Daarnaast zijn er vragen over het aantal
werkzame personen en de investeringen. In het branche specifieke
deel wordt de omzet nader beschreven en komen er andere zaken
aan de orde die meestal door de branche zelf zijn aangedragen.

Het invullen van de enquêteformulieren is op grond van de Wet
Economische Statistieken verplicht. Het CBS is er zich terdege
van bewust, dat statistische verplichtingen ook administratieve las-
ten leggen op de schouders van bedrijven. Daarom wordt uitvoerig
aandacht besteed aan een efficiënte vraagstelling en wordt zoveel
mogelijk aansluiting gezocht bij de informatie die bedrijven toch al
beschikbaar stellen ingevolge de Wet op de Jaarrekening. Boven-
dien wordt jaarlijks een deel van de ondernemingen die in de
steekproef zijn opgenomen vernieuwd. Hierdoor wordt de enquê-
tedruk gespreid.

Opzet van de statistiek

De enquête onder bedrijven met minder dan 20 werknemers wordt
uitgevoerd op basis van een steekproef. De belangrijkste reden
hiervoor is, dat het mogelijk is gebleken om voldoende betrouwba-
re uitkomsten te genereren zonder alle bedrijven in het onderzoek
te betrekken. Bijkomend voordeel is enerzijds, dat de administra-
tieve last die op de schouders van de berichtgevers wordt gelegd
daardoor minder wordt en anderzijds dat de kosten van het onder-
zoek geminimaliseerd kunnen worden.

Bij de steekproeftrekking wordt onderscheid gemaakt naar de
grootte van het bedrijf, in termen van aantal werknemers in loon-
dienst, en de hoofdactiviteit van de onderneming. Daarbij is er
voor gekozen bedrijven met 20 of meer werknemers integraal deel
te laten nemen aan het onderzoek. Voor de resterende bedriiven
geldt in het algemeen dat de kans op deelname aan het onder-
zoek kleiner wordt naarmate het bedrijf kleiner is. Bedrijven die
niet tijdig de gegevens verstrekken worden in het kader van de
non respons bestrijding in eerste instantie schriftelijk herinnerd aan
de wettelijke verplichting tot medewerking. Daarnaast behoren ook
telefonische rappels tot de standaard procedures. Door het steek-
proefkarakter van het onderzoek en optredende non respons is er
sprake van een zekere onnauwkeurigheid in de uitkomsten van
het onderzoek. Deze betrouwbaarheidsmarges zijn op aanvraag
beschikbaar. Zowel bij standaardtabellen als bij speciale opgaven
garandeert het CBS dat deze nooit en te nimmer terug te voeren
zijn tot een individueel bedrijf. Deze geheimhoudingsplicht staat
hoog in het vaandel van het Centraal Bureau voor de Statistiek ge-
schreven.

Opzet van de publicatie

Op welke bedrijven deze publicatie betrekking heeft, wordt ver-
meld in bijlage 2 ‘Standaard Bedrijfsindeling’.

In de paragraaf ‘Kerncijfers’ is een tabel met kerncijfers opgeno-
men waarin voor de meest recente drie jaar de belangrijkste
financiële variabelen worden gegeven. In het tabellen gedeelte
wordt voor het meest recente jaar een groot aantal variabelen zo-
wel absoluut als in kengetallen gepubliceerd. In veel tabellen wor-
den de variabelen nog gepubliceerd naar omzetklasse. De
publicatie wordt afgesloten met een aantal begrippen, de SBI-in-
deling en de vragenlijsten.

Maatwerk

Veelal is een bewuste keus gemaakt door niet alle mogelijke
(sub)klassen op te nemen. Op aanvraag zijn echter diverse selec-
ties verkrijgbaar. Tevens is het mogelijk om een zgn. ‘spiegelon-
derneming’ aan te vragen. U ontvangt dan cijfers over een
gemiddeld bedrijf in uw branche waardoor positionering van het ei-
gen bedrijf mogelijk wordt.

Inleiding
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Kerncijfers

Computerbranche (SBI 72)

1994 1995 1996

mln gld

Bedrijfsopbrengsten 9 235 10 534 13 146
w.o.

Netto-omzet 9 129 10 387 12 929

Bedrijfslasten 8 356 9 586 11 783
w.v.

Kostprijs van de omzet 2 108 2 316 2 642
Personeelskosten 3 894 4 604 5 912
Afschrijvingen 418 466 546

Huisvestingskosten 312 335 392
Inventaris- en machinekosten 280 312 331
Autokosten 473 513 607
Verkoopkosten 280 330 400
Andere kosten 592 708 953

Bedrijfsresultaat 879 948 1 363

Saldo financiële resultaten 1) –92 –54 –118

Resultaat voor belastingen 787 894 1 244

Investeringen 335 454 651

x 1 000

Bedrijven 9,4 9,4 10,3
Werkzame personen 54,2 61,5 82,0
Arbeidsjaren 52,6 58,1 78,0

%

Bruto winstmarge 76,9 77,7 79,6
Operationele winstmarge 9,3 8,8 9,9
Winstmarge voor belastingen 8,5 8,5 9,5
Investeringsquote 3,6 4,3 5,0

1) Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone bedrijfsuitoefening.
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Tabel 1
Winst- en verliesrekening; kengetallen, 1996

Computerbranche (SBI 72)

Omzetklasse 1 000 gld

tot 50 50–200 200–500 500 en meer totaal

x 100

Bedrijven 26 44 16 17 103

mln gld

Bedrijfsopbrengsten 57 477 532 12 074 13 146

Bedrijfslasten 46 331 388 11 011 11 783

in % van de bedrijfslasten

Kostprijs van de omzet 24,2 24,1 28,1 22,1 22,4
personeelskosten 9,8 27,1 35,4 51,6 50,2
afschrijvingen 13,3 13,0 7,4 4,3 4,6
overige bedrijfslasten 52,7 35,8 29,1 22,0 22,8

mln gld

Bedrijfsresultaat 10 146 144 1 064 1 363

Saldo financiële resultaten 1) 0 2 –1 –120 –118

Resultaat voor belastingen 11 148 143 943 1 244

%
Kengetallen

Bruto winstmarge 80,0 82,9 79,2 79,5 79,6
Operationele winstmarge 19,0 31,4 27,1 8,3 9,9
Winstmarge voor belastingen 19,0 31,0 26,9 7,8 9,5
Investeringsquote 9,7 8,6 5,8 4,8 5,0

1) Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone bedrijfsuitoefening.

Computerbranche
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Tabel 2
Omzetspecificatie, 1996

Computerbranche (SBI 72)

Omzetklasse 1 000 gld

tot 50 50–200 200–500 500 en meer totaal

x mln gld

Netto-omzet 56 469 524 11 874 12 929

in % van de netto-omzet

Advisering en auditing 16,6 22,9 18,5 5,7 6,9
Detachering 7,4 12,8 8,8 26,4 25,1
Ontwikkelen van informatiesystemen 33,6 28,7 29,7 24,1 24,5
Opleiding en training 2,7 4,1 2,8 2,0 2,1
Systeem integratie 1,0 1,3 1,4 1,5 1,4
Assistentie bij ontwikkeling van
informatiesystemen 0,9 0,8 2,1 2,0 1,9
Assistentie bij invoering van 5,0 4,6 3,8 1,2 1,4
informatiesystemen
Beheer en exploitatie van systemen 3,1 4,2 5,8 6,4 6,3
Databank activiteiten 0,9 1,7 1,6 1,5 1,5
Gegevensverwerking 6,4 0,6 1,0 6,8 6,3
Reparatie en onderhoud(skontrakten) 6,3 4,0 3,3 5,9 5,7
Overige dienstverlening 3,3 3,9 5,3 1,6 1,9

Totaal verleende diensten 87,3 89,7 84,1 85,0 85,1

Handel in
software 4,5 1,4 1,8 4,1 3,9
hardware 7,4 8,4 13,3 9,5 9,6
Overige handelsactiviteiten 0,8 0,4 0,7 1,5 1,4

Totaal handel 12,7 10,3 15,9 15,0 14,9

Tabel 3
Personeelskosten, 1996

Computerbranche (SBI 72)

Omzetklasse 1 000 gld

tot 50 50–200 200–500 500 en meer totaal

x 100

Bedrijven 26 44 16 17 103

mln gld

Totaal personeelskosten 5 90 138 5 680 5 912

in % van de personeelskosten

Bruto lonen en salarissen 71,6 78,8 75,1 74,5 74,6
Sociale lasten 1,6 2,4 4,1 4,3 4,3
Pensioenpremies 3,0 6,6 5,7 3,3 3,4
Kosten uitzendkrachten – 0,9 0,6 2,0 2,0
Kosten ingeleend personeel 20,1 8,8 11,0 7,6 7,7
Overige personeelskosten 6,9 3,0 4,8 8,5 8,3

Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidies 3,2 0,5 1,3 0,3 0,3
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Tabel 4
Overige bedrijfslasten, 1996

Computerbranche (SBI 72)

Omzetklasse 1 000 gld

tot 50 50–200 200–500 500 en meer totaal

mln gld

Totaal overige bedrijfslasten 24 118 113 2 425 2 680

Totaal huisvestingskosten 2 15 13 361 392

in % van de huisvestingskosten

betaalde huren, pachten en kosten leasing 80,6 84,3 76,2 63,0 64,4
onroerende zaakbelasting, milieuheffingen – 0,3 0,5 0,7 0,7
energiekosten 5,2 3,4 7,5 7,4 7,2
reparatie- en onderhoudskosten – 2,8 3,7 7,8 7,4
verzekeringen – 0,6 2,9 1,4 1,4
overige huisvestingskosten 14,2 8,6 9,2 19,7 18,9

mln gld

Totaal inventaris- en machinekosten 7 9 5 310 331

in % van de inventaris- en machinekosten

betaalde huren, en kosten van operational lease 1,8 7,6 15,3 49,1 46,4
onderhoudskosten 53,5 34,7 39,6 31,9 32,6
overige inventaris- en machinekosten 44,7 57,7 45,1 19,0 21,1

mln gld

Totaal autokosten 3 24 20 560 607

in % van de autokosten

betaalde huren, en kosten van operational lease 38,6 41,3 45,3 78,5 75,7
brandstof 15,0 21,0 20,8 10,6 11,4
overige autokosten 46,4 37,7 34,0 10,9 12,9

mln gld

Totaal verkoopkosten 2 20 18 360 400

in % van de verkoopkosten

reclame- en advertentiekosten 37,9 36,0 36,1 41,5 41,0
reis-, verblijfs- en representatiekosten 38,4 53,6 43,2 37,5 38,6
overige verkoopkosten 23,7 10,4 20,7 21,0 20,4

mln gld

Totaal andere kosten 11 50 56 834 953

in % van de andere kosten

accountants- en adviesdiensten 28,6 22,2 18,0 13,8 14,6
kantoorbenodigdheden, drukwerk en vakliteratuur 15,6 19,3 18,1 10,4 11,4
overige verzekeringen 7,6 1,6 4,1 2,2 2,4
overige kostprijsverhogende belastingen 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1
communicatiekosten 10,2 17,7 14,6 17,9 17,6
beheerskosten 2,3 8,8 18,3 29,8 27,7
overige automatiseringskosten 7,0 9,9 5,6 7,5 7,6
nog niet eerder genoemde bedrijfskosten 26,6 20,3 21,2 18,3 18,6
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Tabel 5
Werkzame personen, 1996

Computerbranche (SBI 72)

Omzetklasse 1 000 gld

tot 50 50–200 200–500 500 en meer totaal

x 100

Totaal aantal werkzame personen 29 94 49 639 820

in % van het aantal werkzame personen

Naar status
Werknemers op de loonlijst 16,5 21,2 53,3 90,7 77,7
Werknemers niet op de loonlijst 82,2 77,5 43,2 3,7 17,5
Overig personeel 1,2 1,3 3,5 5,6 4,9

x 100

Aantal werkzame personen herleid tot FTE’s 28 87 45 612 772

Tabel 6
Investeringen, 1996

Computerbranche (SBI 72)

Omzetklasse 1 000 gld

tot 50 50–200 200–500 500 en meer totaal

mln gld

Totaal investeringen 6 41 31 574 651

in % van de investeringen

Totaal materiële vaste activa 86,1 94,8 93,6 81,3 82,8
w.v.

bedrijfsruimten 4,5 4,7 6,3 4,4 4,5
vervoermiddelen 16,0 29,5 28,9 4,3 7,1
computers 56,1 49,1 43,9 54,5 53,7
overige machines en apparaten 2,3 5,9 5,4 7,2 7,0
overige materiële vaste activa 7,4 5,6 9,0 11,0 10,5

Totaal immateriële vaste activa 13,9 5,2 6,4 18,7 17,2

Tabel 7
Winstgevendheid, 1996

Computerbranche (SBI 72)

bedrijven arbeidsjaren netto-omzet resultaat uit
gewone bedrijfs-
uitoefening

x 100 mln gld

Totaal 103 772 12 923 1 306

%
Winstmargeklassen
w.v.

kleiner –10% 6,1 7,7 4,1 –12,7
–10% – –5% 1,2 3,2 4,9 –3,6
–5% – 0% 2,3 2,7 3,0 –0,4
0% – 5% 11,2 24,6 27,2 8,2
5% – 10% 5,2 17,2 19,5 15,3

10% – 15% 5,0 12,8 13,5 16,9
15% en hoger 68,8 31,8 27,8 76,4
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Bedrijf
Een bedrijf wordt gekenmerkt door een zekere mate van zelfstan-
digheid ten aanzien van de beslissingen over het productieproces
en door het afzetten van zijn producten op de markt. Een bedrijf
kan meer dan één vestiging omvatten, maar ook meer dan één ju-
ridische eenheid. Bij grotere eenheden komt het andersom voor,
dat er verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die ten aan-
zien van de productie zelfstandig opereren. Deze onderdelen vor-
men dan op grond van de CBS definitie even zoveel bedrijven.

Bedrijfsvolume
Bij het berekenen van het bedrijfsvolume wordt rekening gehou-
den met aantal maanden dat het bedrijf economisch actief is ge-
weest. Een bedrijf dat bijvoorbeeld slechts 4 maanden actief was,
wordt als eenderde bedrijf geteld.

Arbeidsjaren
Het aantal arbeidsjaren wordt afgeleid uit het aantal werkzame
personen, met dien verstande, dat er een omrekening plaatsvindt
naar voltijdseenheden (VTE’s of ook wel FTE’s genoemd). Het
aantal arbeidsjaren wordt gebruikt bij de berekening van onder an-
dere de omzet per arbeidsjaar.

Aantal werkzame personen
Hieronder wordt verstaan het aantal personen, dat op het einde
van het boekjaar feitelijk arbeid verrichtte voor de onderneming.
Het omvat alle directeuren, eigenaren en medewerkende gezinsle-
den, alsmede de werknemers op de loonlijst, minus de werkne-
mers die werken bij een andere onderneming, plus ingeleende
arbeidskrachten en uitzendkrachten. Elke werknemer wordt onge-
acht het aantal contracturen als één werknemer geteld.

Netto-omzet
Alle opbrengsten uit verkopen van goederen en/of diensten, exclu-
sief BTW.

Kostprijs van de omzet
Deze bestaan uit de directe kosten van dienstverlening, inclusief
de kosten van grond- en hulpstoffen, vermeerderd met de kosten
van uitbesteed werk.

Personeelskosten
Hiertoe worden gerekend de betaalde bedragen voor lonen en sa-
larissen, sociale lasten, pensioenlasten, betalingen aan derden
voor ter beschikking gestelde arbeidskrachten en overige perso-
neelskosten (o.a. reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer, werk-
gevers-bijdragen ziektekostenregeling/spaarregelingen) minus
ontvangsten van derden voor ter beschikking gestelde arbeids-
krachten en ontvangen loonsubsidies.

Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten minus bedrijfslasten.

Saldo financiële resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening
Het saldo van rentebaten en -lasten, opbrengsten van vorderingen
die tot de vaste activa behoren en van effecten, overige waarde
veranderingen van (im)materiële vaste activa en bijzondere waar-
deverminderingen van vlottende activa.

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting
Bedrijfsresultaat vermeerderd of verminderd met de financiële re-
sultaten uit gewone bedrijfsuitoefening.

Resultaat voor belasting
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting vermeer-
derd of verminderd met de buitengewone baten en lasten en het
resultaat uit deelnemingen.

Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulp-
stoffen, inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk
als percentage van de netto-omzet.

Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als per-
centage van de bedrijfsopbrengsten.

Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsop-
brengsten.

Investeringen
De waarde van goederen die in het verslagjaar ter beschikking ko-
men en meer dan een productiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen
en machines wordt ook tot de investeringen gerekend.

Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.

Bijlage 1. Begrippen
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In het onderstaande overzicht wordt voor enkele niet geheel voor zichzelf sprekende sub-klassen een toelichting gegeven.

Sub-klasse Omschrijving

72 Computerservice- en Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.
informatietechnologiebureaus e.d.

721 Adviesbureaus op het gebied Adviesbureaus op het gebied van automatisering en systeemhuizen
van automatisering en
systeemhuizen

722 Systeemontwikkelings- Systeemontwikkelings-, systeemanalyse- en programmeerdiensten
systeemanalyse- en
programmeerdiensten

723 Computercentra, data-entry-, Met behulp van een programma van de klant of een eigen programma verwerken van
ponsbureaus e.d. gegevens, het permanent beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur

van derden, het invoeren van gegevens in voor de computer geschikte formaten en
correctiewerk op in- en uitvoerdocumenten van computer- en randapparaten, verhuur
van computertijd

724 Databanken Databanken

725 Onderhoud en reparatie van Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines
computers en kantoormachines

726 Overige dienstverlening op het Overige dienstverlening op het gebied van automatisering
gebied van automatisering

Bijlage 2. Standaard Bedrijfsindeling (SBI)
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Bijlage 3. Vragenlijst
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Voor meer informatie...

De infogroepen van het CBS

Infoservice is het centrale informatiepunt voor algemene voorlichting over het CBS en zijn
producten; geeft aankoopadviezen; draagt zorg voor de beantwoording van vragen die over
verschillende terreinen gaan; geeft antwoord op gestelde vragen over andere onderwerpen
dan hieronder vermeld zijn.

Infogroep Telefoon Fax E-mail
Infoservice (045) 570 70 70 (045) 570 62 68 infoserv@cbs.nl

Arbeid en lonen (070) 337 58 50 (070) 337 59 94 infosec@cbs.nl
Bedrijven (aantal) (045) 570 79 37 (045) 570 62 66 infogwm@cbs.nl
Bevolking (070) 337 58 30 (070) 337 59 87 infosbv@cbs.nl
Bouw (070) 337 42 41 (070) 337 59 75 infolbn@cbs.nl
Consumentenprijsindex (inflatie) (070) 337 58 09 (070) 337 59 94 infosec@cbs.nl
Cultuur, Toerisme en Recreatie (070) 337 58 67 (070) 337 59 96 infokcr@cbs.nl
Gezondheid en Welzijn (070) 337 58 64 (070) 337 59 79 infokgw@cbs.nl
Industrie (045) 570 76 17 (045) 570 62 77 infolin@cbs.nl
Inkomen, Vermogen en Koopkracht (045) 570 75 23 (045) 570 62 72 infosiv@cbs.nl
Internationale Handel (045) 570 79 17 (045) 570 66 75 infohih@cbs.nl
Landbouw (070) 337 58 03 (070) 337 59 51 infollb@cbs.nl
Milieu (070) 337 58 96 (070) 337 59 76 infolmi@cbs.nl
Nationale Rekeningen (070) 337 58 76 (070) 337 59 81 infopni@cbs.nl
Onderwijs (070) 337 53 45 (070) 337 59 78 infosoz@cbs.nl
Overheid (070) 337 58 99 (070) 337 59 80 infokov@cbs.nl
Rechtsbescherming en Veiligheid (070) 337 58 66 (070) 337 59 79 infokrv@cbs.nl
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Enkele aanverwante publicaties

Kwartaalberichten

Uitzendbranche
Horeca barometer (in samenwerking met het Bedrijfschap Horeca en Catering)

Jaarlijks

Publicatie Behandelde activiteiten

Arbeidsbemiddeling
en uitzendbranche

Uitzendbureaus, uitleenbedrijven en arbeidsbemiddeling
en werkgelegenheidsprojecten

Auto- en motorbranche Handel in en reparatie van auto’s, autoservicebedrijven,
handel in automaterialen, motorfietsbedrijven en tanksta-
tions

Horeca, w.o. recreatie
en catering

Hotels, pensions, conferentieoorden; kampeerterreinen,
restaurants, cafetaria’s en snackbars; cafés, kantines en
catering

Marketing Markt- en opinieonderzoekbureaus; reclamebureaus

Operationele dienstverlening Reiniging van gebouwen en transportmiddelen

Professionele dienstverlening Accountants- en boekhoudbureaus, belastingconsulenten,
economische adviesbureaus

Technische dienstverlening Architecten-, ingenieurs- en overig technische ontwerp-,
teken- en adviesbureaus; keuring en controle

Overige dienstverlening Reiniging van kleding en textiel, kappers en schoon-
heidsverzorging, uitvaartverzorging, fotografie en de
sauna’s

Verhuur en lease Verhuur van personenauto’s, transportmiddelen, schepen,
vliegtuigen, machines en werktuigen, automaten;
videotheken

De publicaties van het CBS kunnen besteld worden bij de bestelservice van het CBS te Heerlen, tel. (045)
570 79 70, fax (045) 570 62 68 of e-mail verkoop@cbs.nl, de Sdu Uitgeverij te ‘s-Gravenhage of via de
boekhandel. Alle publicaties zijn ter inzage of kunnen in bruikleen worden verkregen bij de bibliotheek van
ons Bureau in beide vestigingen. Tevens is in beide vestigingen een ‘boekwinkel’ waar alle publicaties
tegen contante betaling kunnen worden gekocht. De CBS-catalogus met de CBS-publicaties is op aan-
vraag gratis verkrijgbaar (tel. (045) 570 79 70).
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