DE CHECKLIST
VOOR UW BADKAMERPLANNING
Begin goed voorbereid aan uw adviesgesprek met behulp van deze checklist. Hierdoor heeft u alle gegevens bij de hand en heeft uw adviseur meteen een
goede indruk van de situatie en uw persoonlijke wensen.
Vul de checklist zo volledig mogelijk in, zodat uw adviseur direct kan beginnen met het plannen van uw droom badkamer.

1. Algemene doelstelling
Geplande doelstelling
o Nieuwbouw
o Renovatie
o Verplaatsing van badkamer
o Gedeeltelijke renovatie
Kamergrootte in m2
.…..……………………………………………..
Budget
€………………………………………………..
Tijdsbestek
.…..……………………………………………..

2. De nieuwe situatie
Wat wordt er gepland?
o Hoofdbadkamer
o Tweede badkamer
o Gastenbadkamer

Uit hoeveel personen bestaat uw
huishouden?
Kinderen
…….
Tieners
…….
Volwassenen
…….
Senioren
…….
In totaal
…….
Wat vindt u belangrijk bij het kiezen
van de producten?
Gezinsuitbreiding
JA /NEE
Verkleining van het gezin
JA / NEE
Voorzieningen senioren
JA / NEE
Voorzieningen minder valide JA / NEE
Wordt de badkamer regelmatig door
meerdere personen gelijktijdig
gebruikt?
JA / NEE
Welke opties vindt u belangrijk
o Onderhoudsvriendelijk
o Antislipbodem
o Opbergruimte
o Technisch innovatief
o Zitgelegenheid
o Energie- en waterbesparend
o …………………………………………

Welke kleurstelling heeft uw voorkeur?
o Natureltinten, beige, wit
o Frisse, bonte kleuren, contrasten
o Zwart/wit
o Subtiele, klassieke tinten zoals
bordeaux, ook in combinatie met
goud, zilver
o Kleuren uit de natuur, van aardse
tinten tot zomerse pastel
o ………………………………………………
Welke stijl heeft uw voorkeur qua
inrichting?
o Praktisch, ongecompliceerde,
trendy materialen
o Extravagant, heldere lijnen,
opvallende details
o Stijlvol, elegant, exclusief
o Organisch, natuurlijk, romantisch
o ……………………………………………

Zo ja, hebben het warmwatertoestel en de
leidingen voldoende capaciteit?
JA NEE

3. Bouwkundige
omstandigheden
Locatie van de ruimte
o Kelder
o Begane grond
o Bovenverdieping/zolder
o Buiten
Zijn er bouwkundige
werkzaamheden nodig?
o Slopen
o Nieuwe muren
o Nieuwe vloer
o Verlaagd plafond
o Stukadoor

Sanitair aansluitingen:
Aanwezig?
Uitbreidingen vereist?

JA NEE
JA NEE

Stopcontacten/stroom aansluitingen:
Aanwezig?
JA NEE
Uitbreidingen vereist?
JA NEE
JA
JA
JA
JA
JA

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

Is de huidige vloer geschikt voor de
badkamer?
Voldoende draagkracht?
JA NEE
Soort vloer: …………………….
Huidige/nodige voorzieningen:
Is er voldoende mogelijkheid (te
maken) voor ventilatie?
JA NEE
o Raam
o Ventilatie
o Lucht schacht
Is er een warmwatertoestel
aanwezig?
JA NEE

Moet er een nieuw verlichtingsplan worden
gemaakt?
JA NEE
Zijn extra luidsprekers of een aansluiting
voor de kabel nodig?
JA NEE
Moeten er huishoudelijke apparaten in de
badkamer worden geïnstalleerd?
o Wasmachine
o Wasdroger
o …………………
Zijn er bouwkundige bijzonderheden in de
ruimte, zoals erkers, onregelmatige
afmetingen of hoeken?
JA NEE
Bouwkundige bijzonderheden:
Ruimte met schuin dak
Kachel
…………………………………………..

JA NEE
JA NEE

Zijn de kamers (optisch) met elkaar
verbonden?
o Badkamer en slaapkamer
o Verbinding door deuren
o Open verbinding/doorgang
Bij ruimtes met meerdere deuren en ramen
graag het aantal en de openingsrichting
aangeven.
Deuren (optioneel)
Aantal
………….
Breedte (mm)
………….
Hoogte (mm)
………….
Afstand (mm) tot zijwanden ………….
Openen van deuren
Naar links
Naar rechts
Naar binnen
Naar buiten

………….
………….
………….
………….

Ramen (optioneel)
Aantal
………….
Breedte (mm)
………….
Hoogte (mm)
………….
Afstand (mm) tot vloer
………….
Afstand (mm) tot zijwanden ………….

4. Gewenste badkamer
uitrusting
Welke onderdelen mogen niet
ontbreken? Geef zoveel mogelijk uw
voorkeur aan.
Verlichting
o Spiegel verlichting
o Wand verlichting
o Plafond verlichting
o …………………………………………
Wastafel
o Enkel
o Dubbel
Badkamermeubel
o Spiegelkast
o Hoge kast
o Onderkast
o Hangkast
o Rek
o ………………………………………
Toilet
o Inbouwreservoir
o Standaard
o Geurzuivering
o Waterreiniging

o

o

o
o

Toiletpot
o Spoelrandloos
o Verkort
o Standaard
o Vlakspoel/diepspoel
Bedieningspaneel
o Standaard
o Geurzuivering
Zitting/deksel
o Softclose
Bidet of Urinoir?

Douche
Vorm:
o Vierkant
o Kwartier
o Rond
o Rechthoekig
o Betegeld
o Gelijk met vloer
o Douchedrain
Voorkeursmateriaal: ………………………….........
……………………………………………………………….
Afscheiding
o Zij-instap
o Hoek instap
o Schuifdeur
o Klapdeur
o Voorkeursmateriaal:……………………………
………………………………………………………….

Badkuip
o Rechthoekig
o Ovaal
o Vrijstaand
o Speciale vorm
o Badkuipafscheiding
o Voorkeursmateriaal:……………………………
………………………………………………………….
Welness
o Whirlpool
o Sauna
o Douche jets
o …………………………………………………………
Tegels
o Vloertegels
o Wandtegels
o Mozaïek
o Plinttegels
o …………………………………………………………
Kranen
o Douchecombinatie set inbouw/opbouw
o Badmengkraan
inbouw/opbouw
o Wastafelkraan
inbouw/opbouw
Accessoires:
Zeepbakje / Zeepdispenser / Handdoek
haken / Toiletborstel + houder /Inbouwnis
/ Toiletrol houder / …….…………………………

