checklist badkamer:
1. Een simpel en kosteloos advies: ga, alvorens een offerte op te vragen, kijken in één of meerdere
showrooms. Er is zoveel keus dat kijken en enkele folders meenemen helpt de gedachten te
ordenen en ideeën op te doen die de eigen keuze zullen gaan bepalen.
2. Bad of douche: een bad neemt altijd meer ruimte in dan een douche. Er zijn ook zitbaden te
verkrijgen (maar altijd hoge instap!). Soms wordt ook een “instapbad” (bad met beweegbaar
wanddeel) gesuggereerd als oplossing, maar dan moet je je wel rekenschap geven van het feit
dat het vollopen van het bad pas mogelijk is nadat erin hebt plaatsgenomen.
3. Inloopdouche kun je net zo groot maken als je wenst en de beschikbare ruimte toelaat. De
vloer van de badkamer loopt drempelloos over in de douchevloer. Aanleg vereist vakmanschap
omdat de afvoer van water natuurlijk goed moet zijn. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en
opstelling: wel of geen douche deur (draaiend, schuivend)
4. Een douchebak met opbouw voor de afvoer van water heeft standaard maten en altijd een
instaprand van ongeveer 10 cm hoogte.
5. Het is ook belangrijk te bedenken dat, als het mogelijk is, een ruime deur verstandig is. Een
thuiszorg medewerker kan je dan helpen met douchen om, als dat ooit nodig mocht zijn.
Douche wanden van helder glas hebben de voorkeur omdat goed toezicht mogelijk is.
6. Tegels:
a. wandtegels: zeer diverse maten, kleuren en kwaliteiten. Zwarte (of andere donkere kleur)
tegels: hierop zijn heel snel zeepresten te zien en vegen dus veel onderhoud
b. vloertegels: idem, moeten altijd anti slip zijn.
c. Laat altijd op de naden een zogenaamde kim-fixatie aanbrengen: dit is een voorziening
tegen lekkage bij de naden van de staande en liggende tegels
7. Wastafel: de diversiteit in maat en uitvoering (meestal in wit) is groot evenals het verschil in
prijs. Er zijn diverse afsluitmechanismen. Standaard ombouwkasten: idem.
8. Spiegel(s): los of gecombineerd met kast voor kleinere voorwerpen, scheerspiegel en/ of
verlichting
9. WC: tegenwoordig is een zogenaamd hangtoilet het meest gebruikt omdat de onderliggende
vloer dan makkelijk schoon te houden is. Pas op: standaardhoogte is wenselijk. Een hoger
geplaatste wc maakt het opstaan mogelijk gemakkelijker maar kan de stoelgang bemoeilijken.
10. Kranen en dergelijke: er wordt heel vaak gekozen voor het merk Grohe, maar er zijn veel meer
merken. Binnen elk merk is een grote diversiteit in uitvoering en prijs. Let vooral op het
gebruiksgemak.
11. Beugels, klapstoeltjes en dergelijke: monteren op een voor jou passende plek en hoogte is een
voorwaarde: een klapstoeltje kan te klein zijn, niet goed onder de douche straal geplaatst zijn,
een beugel op de verkeerde pek (ben je links of rechtshandig?). Mocht je liever van een losse
kruk gebruik willen maken: altijd een kruk met (minimaal) 4 poten!

12. Verwarming: indien mogelijk, wordt door veel mensen vloerverwarming als zeer aangenaam
ervaren. Dit betekent wel dat de vloer met enkele centimeters verhoogd wordt voor het
plaatsen van de buizen. De kosten voor het aanbrengen van een vloerverwarming hangt van
veel factoren af:
a.
b.
c.
d.
e.

de staat van de huidige vloer (kan deze het gewicht van de vloerverwarming dragen?)
wel of geen isolatie nodig
is er een CV installatie aanwezig
wordt de vloerverwarming de hoofdverwarming van de badkamer of de bijverwarming
het aanbrengen van een zogenaamde vloerverdeler ( dit is een tussen pomp die het
water door de vloerverwarming pompt en de temperatuur in de gaten houdt van dit
deel van de verwarming.)

13. De aanleg van een zogenaamde handdoeken radiator is vele malen gemakkelijker en
goedkoper.
Op grond van de resultaten van een of meerdere bezoeken aan een showroom heeft u zich een
basisvoorstelling gemaakt van uw ideale badkamer. Stel uw budget vast en ga in overleg met uw
aannemer. Denk eraan dat de uurprijs van een loodgieter in de buurt ligt van € 40.
Indien gewenst of om te voorkomen dat er verschil van inzicht ontstaat over materiaal of soort van
uitvoering: ga met de aannemer naar de showroom en bepaal daar uw uiteindelijke keuze. Op deze
wijze kan er geen misverstand ontstaan.
Nu kunt u de offerte laten opstellen, waarin al uw wensen zullen worden verwerkt.
Zie voor de beste handelwijze met de hoofdaannemer en de mensen die hij voor zich laat werken
(bijvoorbeeld een tegelzetter, een elektricien, een loodgieter en een verwarmingsmonteur) ook
onze pagina over het krijgen van een goede offerte.

