
Verbinding
Verbinding kan verwijzen naar:

Een sociaal contact
Chemische verbinding, een stof ontstaan uit meerdere stoffen, waaronder:

Polaire verbinding
Apolaire verbinding
Anorganische verbinding
Organische verbinding, een stof ontstaan uit koolstof en een ander element, waaronder:

Alifatische verbinding
Aromatische verbinding
Verzadigde verbinding
Onverzadigde verbinding

Verbindingstechnieken zoals:

Messing-en-groefverbinding, een houttechniek
Schroef (verbinding)
Bout (verbinding)
Touw
Plakband
Lijm
Las
Knoop

Medische hulpmiddelen:

Mitella
Verband (geneeskunde)

Verbinding (wiskunde)
Communicatie, bijvoorbeeld in het woord verbindingsdienst
"Verbinding hebben": jargon voor elektrisch netwerk dan wel radioverkeer dan wel
internetverbinding

Netwerkverbinding
Beveiligde verbinding, een soort netwerkverbinding
Telecommunicatienetwerk, een samenstelsel van verbindingen

Verkeersverbinding, verkeersinfrastructuur, zoals in Lijst van verbindingen tussen Amsterdam
en Haarlem
Telepathie, een parapsychologische verbinding
Paranormale verbinding, contact met geesten tijdens seances
Verbintenis, een contract
De Verbinding, een fabriek in Groningen waar kozijnen en dakkapellen gemaakt worden en
waar uitsluitend doven en slechthorenden werken
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Vaste verbinding, een taalkundige term

Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Verbinding of met Verbinding in de titel.

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van
Verbinding inzichtelijk te maken.

Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Verbinding en verwijzingen daarnaartoe.
Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina
aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen.
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